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ECOSYS M3540idn 

MULTIFUNCIONAIS 
MONOCROMÁTICOS A4

Estes multifuncionais foram concebidos para grupos de trabalhos 
activos, com elevada exigência ao nível da produtividade. Oferecem 
uma velocidade de impressão de 40 páginas por minuto, a mesma 
velocidade (40 imagens por minuto) que o alimentador de originais 
para 75 folhas, permite em modo de digitalização. A gestão documental 
pode ser facilmente optimizada graças ao écran táctil a cores e à 
plataforma de soluções abertas HyPAS®. Graças ao conhecido sistema 
ECOSYS® da Kyocera, estes equipamentos não só permitem atingir 
custos de exploração muito baixos, como também reduzem 
substancialmente a o impacto ambiental negativo.

Até 40 páginas por minuto A4 
Impressão duplex, cópia, digitalização e fax* standard 
Alimentador inversor de originais, suporta até ao formato A6 
Suporte de impressão móvel, incluindo Airprint
Écran táctil a cores de 7” para fácil utilização
Plataforma de soluções  HyPAS™ 
Custo de impressão muito baixo para o seu segmento 

*Apenas na  ECOSYS M3540idn 

CONCEBIDOS 
PARA GRUPOS DE 

TRABALHO ACTIVOS

O equipamento aqui apresentado pode incluir opcionais



O SEU REVENDEDOR KYOCERA AUTORIZADO:

estas mudar sem aviso prévio. A informação está correcta no momento da sua impressão. A

registadas pelos seus respectivos detentores, do que aqui se dá e se toma conhecimento.

ECOSYS M3040idn | ECOSYS M3540idn  
GERAL 

:  
  HyPAS ™  

:  
passos (0, 10, 20  graus )

:  Até 40 páginas por minuto em A4 

:  1.200  x 1,200 dpi (impressão),  600 x 600 dpi, 

:  Máximo de 150.000 páginas mensais  

 Aprox. 21 segundos ou menos  

 
Aproximadamente  9 segundos ou menos  

CPU:  /  

Memória:  Standard áximo

Interface standard :  USB 2.0 2.0,
Ethernet (10BaseT / 1000BaseT), slot

para interface opcional ou para disco duro SSD, slot para
cartão opcional  SD / SDHC®  

  

 475 mm x 
455 mm x 575 mm  

 Aproximadamente

Alimentação eléctrica:   

Consumo de energia:
 

:    
  
  

:
:  

Sleep-mode:   

:
 

Modo Silenciosa
:  TÜV / GS, CE  

 

 
numa espessura máxima de 0,11 mm. Por favor, utilize  

 

Capacidade de entrada:  
 A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, 

Custom (70 x 148 mm – 216 x 356 mm )
500 folhas na cassete universal; 60 – 120 g/m2; A4, A5, B5,  
Letter, Legal, Custom (140 x 210 – 216 x 356 mm) 
Capacidade máxima de alimentação de papel, incluindo 

2.600 folhas
 duplex:  Impressão  frente e verso standard,  suporta 

A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 mm –216 x 
356 mm), 60–120  g/m

 folhas
g/m ,  A  x  x 

 250 folhas com a face para

 

Controlador de linguagem: PRESCRIBE IIe 

ivel), 
Line Printer, IBM Proprinter Direct 

XPS Direct Print 

 Todos os sistemas operativos  
versão 10,5 ou mais recente, Unix, Linux  

como outros sistemas operativos mediante pedido

Fontes/Códigos de Barras:  
 

 Airprint, Impressão PDF directa

modo de poupança de toner  

 

Dimensão máxima do original: / Legal 

Cópia em continuo:

Zoom: % em passos de

 

/ 

Modo de exposição: passos  

 Texto + foto, texto, foto, gra�co/map a 

 
4 

 

Funcionalidade:  Scan-to-e-mail, Scan-to-FTP , Scan-to-SMB, 
Scan to USB Host, Network Twain, WSD (WIA) scan (USB, 
network) 

 40 ipm (300 dpi, A4, preto), 
30 ipm (600 dpi, A4, preto), 30 ipm (300 dpi, A4, cor)

 escalas de cinzento)  

Dimensão máxima de digitalização:

 

A4 / Legal  

 Texto, foto, texto foto, 
para OCR 

 TIFF, PDF (alta compressão, PDF/A

Método de compressão:  MMR / JPEG 

 Digitalização a cores, livro

fax, SMB/FTP folder, print) de uma vez

ECOSYS M3540idn) 

 Máximo

 Menos de 3 segundos  

gundos

 

entradas

Densidade de digitalização   
x 

Fino x 
Super�n o x 
Ultra�n o
Meios tons escalas de cinzentos  

Dimensão máxima do original:

Método de compressão:  JBIG, MMR, MR, MH 

Memória de recepção:  256 folhas ou mais

Funcionalidades de fa x:  Fax de rede, recepção e transmissão
duplex, transmissão e recepção encriptada, transmissão e recepção
“polling”, difusão  

OP  

Manuseamento de papel  
Alimentador de papel (max. 4 unidades ):  500 folhas; 60 –

120 g/m2; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 216 x
356 mm)

Expansão de Memória   

SSD disco duro : para fácil gestão documental  

HD- SSD disco duro : para fácil gestão documental  

Data security kit (E):  De acordo com segurança de nível EAL3

 Suporte ThinPrint 

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) 
Suporta várias chaves de autenticação disponíveis  

Para integrar o  USB IC Card Reader 

Interfaces opcionais  

thernet:
s LAN:

CB-360 mesa/armário:  com rodas, capacidade de armazenamento  

CONSUM  

A capacidade do toner inicial fornecido com o equipamento, é de
6.000 páginas, de acordo com a norma ISO/IEC 19752

 Toner-Kit:  Toner micro�no preto para 14.500
páginas A4, de acordo com a norma ISO/IEC 19752

GARANTIA  

developer, o que for primeiro atingido, desde que os 

danos resultantes a factores externos ao normal processo de
impressão.

Distribuidor:
TIcpl - Printing / grupo copivarela
Rua Fernando Cabral 12 - A Lumiar
1750-329 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: (+351) 21 988 50 40  
Email: geral@cplprinting.pt 
Site: http://www.ticpl.pt




