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MULTIFUNCIONAL A CORES 
PARA FORMATOS A3

O 
MULTIFUNCIONAL 

FIÁVEL 
E FLEXÍVEL

Altamente fiável e de fácil utilização, o novo multifuncional KYOCERA 
TASKalfa 3051ci responde às necessidades de qualquer local de 
trabalho. Vem equipado com um grande painel táctil a cores, 
permitindo um acesso muito intuitivo a todas as funções do 
equipamento, como cópia, impressão, digitalização a cores, bem como 
fax opcional. Por outro lado, dispõe em opção de uma grande 
diversidade de acessórios, quer para manuseamento de papel, quer 
para finalização de trabalhos. É sem dúvida um multifuncional 
concebido para escritórios muito movimentados.

Até 30 páginas A4 por minuto a cores 
Advanced colour technology para uma qualidade óptima
3,5 GB RAM + 160 GB de disco rígido 
Grande selecção de suportes de impressão até 300 g/m2, 305 x 457
mm, e impressão de banners  
Vasta selecção de opções de manuseamento e finalização de suportes 
de impressão (até 6 tipos de suportes, livrete, tríptico)
Solução de digitalização opcional para PDF’s pesquisáveis (OCR) 
 Controlador EFI Fiery opcional
Componentes de longa duração para maior eficiência e fiabilidade 

O produto representado na imagem inclui opcionais



A TASKalfa 3051ci incorpora componentes de muita longa duração que asseguram uma operação e�ciente e �ável, indo de encontro aos exigentes requisitos de escritórios 
atarefados. A TASKalfa 3051ci oferece uma elevada produtividade e a máxima �exibilidade, ao mesmo tempo que garante um impacto ambiental mínimo.

 

Kyocera Laser Colour. Plataforma de soluções 

 Até 30/15  páginas 
A4/A3 por minuto a preto e a cores

600 x 600 dpi, Tecnologia Multi-Bit (nível de 9.600 
dpi x 600 dpi)

 Aproximandamente 25 segundos ou 
menos

a Aproximadamente 5,5 
segundos ou menos a preto; 7,3 segundos ou menos a cores  

 Freescale QorlQ P1022 (Dual Core) 
(standard  3,5 GB 

USB 2.0 Fast 
Ethernet 10BaseT/100BaseTX, 1000BaseT, porta para servidor 
de impressão opcional, porta para cartão SD opcional, porta 
para unidade de Fax opcional

Unidade principal: 668 x 767 x 747 mm 
 Unidade principal aproximadamente 114 Kg 

 240 
 

Impressão:  
Stand-by: 200 
Sleep mode: prioridade de recuperação 9,2 menos 
Prioridade de poupança de energia 1,8  menos

Impressão a preto: 48,3 dB(A) LpA
Impressão a cores: 48,5 dB(A) LpA
Stand-by: 36,5 dB(A) LpA

de GS, CE 
Esta impressora é fabricada de acordo com a norma de 
qualidade ISO 9001 e as orientações ambientais ISO 14001. 
Compatibilidade 

espessura máxima de papel de 0,11 mm. Use apenas papel 
recomendado em condições ambientais normais.

 
Duas Cassetes universais de 500 folhas cada, 60-220 g/m2, 140 
x 182 –  305 x 457 mm
150 folhas no tabuleiro By-Pass, 60-300 g/m2, A6R.- 305 x  457 
mm, Tab Paper (136- 256gm2), banner máximo 305 x  1.220 mm 
Capacidade de alimentação máxima, com opcionais, 7.150 
folhas A4 

 Duplex como standard, suporta A5R – 305 x 457 mm, 
60 – 256 g/m2

 250 folhas com a face para baixo, 
máxima capacidade de saída de 4.300 folhas

Ç

 PRESCRIBE IIc 
 PCL6 (PCL5c / PCL-XL) , KPDL3 (PostScript 3 

compatível), XPS Direct Print, PDF Direct Print 
Todos os sistemas operativos 

correntes ou superior, UNIX 
LINUX, bem como outros sistemas operativos mediante 
solicitação.

de  93 fontes outline (PCL), 8 fontes 
1 fonte bitmap, 136 fontes Postscript KPDL3, 

45 tipos de códigos de barras unidimensionais mais 2 
bidimensional (PDF-417)

de  Impressão directa PDF 
encriptada, impressão IPP, impressão de e-mail, impressão 

impressão segura via SSL, IPsec, SNMv3, Quick Copy, 
impressão con�dencial, armazenamento de 

tarefa e funcionalidade de gestão de tarefas

 A3 
 1-999

 5R/5E 
 Scan-once-copy-many, separação 

electrónica, função 2 em 1 e 4 em 1, modo de Repetição de 
Imagem, numeração de páginas, modo de capa, cópia de 
livretes, interrupção de cópia, sobreposição de pré-
impressos, função de carimbo e de salto de página em 
branco.

 Auto, Manual: 7 ou 13 passos 

 

  (A4, 300 dpi com DP-772) 
100 imagens por minuto a preto, 100 imagens por minuto 
a cores

 600, 400, 300, 200, 200 x 
100, 200 x 400 dpi (256 tons de cinzento) 

 A3 

optimised for OCR 

 TCP/IP  

compression PDF), PDF/A 
pesquisável XPS

 

 ITU-T Super G3
 Max. 33.6 Kbps 

 
 200 x 100 dpi 

 200 x 200 dpi
 200 x 400 dpi
 400 x 400 dpi

 A3

 Standard 12 MB Base máximo de 128 MB 
 FAX Internet opcional, fax de rede, rodar 

transmissão, rodar recepção, recepção de fax duplex, 
recepção de memória, mailbox, diagnóstico remoto, fax 
duplo com segundo sistema de fax

 

Capacidades indicadas de acordo com uma mancha de 

Toner  para 25.000 páginas 
Toners Cyan, 

Magenta e Amarelo para 15.000 páginas cada
 A substituir a cada 25.000 

 
para DF-770, BF-730

 para DF-790

Scan para solução PDF pesquisável 
(embedded OCR)

 Controlador Fiery  

 Placa de interface para Fiery 

 Processador inversor de 
documentos, Máximo de 100 folhas, 45-160 g/m2, A5R-A3, A6R 
(apenas simplex)

(uma passagem, digitalização 
duplex) . Máximo de 175 folhas;  35-220 g/m2 (simplex); 50-220 g/m2 
(duplex) A6R-A 3

 2 x 500 folhas, 60-256 g/m2, 
A5R-305 x 457 mm, folio

 3.000 folhas, 60-256 g/m2, A4, B5, 
letter

 3.000 folhas, 60-300 g/m2, A4, B5 
DT-730(B) Tabuleiro de documentos

 
Tabuleiro principal: Máximo de 4.000 folhas A4 (3.000 folhas com 
acessório BF-730); máximo 60-300 g/m2; máximo B5R-305 x 457 mm  
Sub-tabuleiro: 200 folhas A4, 60-300 g/m2, A6R – 305 x 457 mm 
Sub tabuleiro (topo): 100 folhas A4, 60-300 g/m2, A6R – A4 
Agrafador: Máximo 65 folhas A4 ou 30 folhas A3, em 3 posições 
distintas, B5-305 x 457 mm

Tabuleiro principal:  1.000 folhas A4, 60-300 g/m2, B5E-A3, 3 posições 
de agrafagem, até 50 folhas A4 ou 30 folhas A3
Sub tabuleiro: 100 folhas A4, 60-300 g/m2, A4-A6R 

2/4 furos ou tipo sueco, A5R-A3, 60-300 g/m2 

7 tabuleiros ,  máximo de  100 folhas A4, 50 folhas A3/B4, 60-163 g/m2 
  

Meia dobragem: 60 – 256g/m2, A3, B4, 
Livrete: máximo de 16 folhas (64 páginas,60 – 90 g/m2)
Dobragem sem agrafar: máximo de 5 folhas (60 – 90 g/m2) 
Trípticos: 60 – 105 g/m2, A4R, 3 folhas (91 – 105 g/m2)  
Multitrípticos: 5 páginas (60-90 g/m2), 3 páginas (91-105 g/m2)

 
Separador de trabalhos interno para 30 folhas, 60-256 g/m2, A3-A5R 

Separador de trabalhos externo para 70 folhas; 60-256 g/m2; A5R-A3

* Adaptador AK-731 necessário para utilização de �nalizador DF-790(C) e 
DF-770(D)

Guia de alimentação de papel para banners; 
até 10 folhas 

 Memória de Fax opcionaI (128MB)

ISO 15408 (critério comum) com segurança de 
nível EAL3

 Card Authentication Kit (B)AC 

 Suporte ThinPrint
 Emulação (IBM Proprinter/Epson LQ-850/Diablo 630) 

 Placa Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

 Armário/mesa em madeira, com rodas
 Armário/mesa em Metal, com rodas 
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C KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS PORTUGAL, Lda 

Rua do Centro Cultural (Alvalade), Nº 41, 1700-106 Lisboa
Tel. 21 843 67 80 – Fax 21 849 33 12 – informa@dpt.kyocera.com
www.kyoceradocumentsolutions.pt  www.kyoceradocumentsolutions.eu

A KYOCERA não garante que qualquer das especi�cações aqui mencionadas esteja isenta de erro. 
As especi�cações poderão ser alteradas sem aviso prévio. A informação está correcta na altura do 
seu envio para impressão. Todos os nomes de produtos e marcas poderão ser marcas registadas 
ou marcas dos seus respectivos detentores, do que aqui se dá e se toma conhecimento. 

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




