
A nova TASKalfa 356ci, com resolução de 1,200 dpi, preenche todas as 
necessidades de equipas de trabalho exigentes, que requerem a 
execução de trabalhos de elevada qualidade de acabamentos 
profissionais; oferece todas as funcionalidades que se esperaria de 
um multifuncional sofisticado, como fácil acesso através de um écran 
táctil estruturado de forma muito intuitiva. As diversas opções de 
manuseamento de papel permitem ao utilizador aumentar a autonomia 
de papel até 3.100 folhas e o finalizador interno opcional para 300 
folhas, permite agrafar até 50 folhas em três posições. Os nossos 
reputados componentes de longa duração incorporados neste modelo, 
tornam-no excepcionalmente fiável, ao mesmo tempo que mantêm o 
desperdício e os tempos de paragem no mínimo patamar possível.

Até 35 páginas A4 por minuto a cores, preto, simplex e duplex  
Digitaliza até 120 imagens por minuto através de um processador de 
documentos de uma só passagem*
Tempo para 1ª página: 5,9 / 7,3 segundos a preto e cores
Admite vários suportes de impressão; de A6 até banners de comprimento 
até 1.220mm 
 IManuseamento de papel incluindo finalização interna opcional e 
vários alimentadores até 3.100 folhas e 5 suportes de impressão* 
Orientada para a segurança*: fácil autenticação com suporte de 
múltiplas tecnologias de cartão USB; Data Security Kit
 Função de Fax*, com até 600 dpi, super G3, Dual Fax, Network Fax, 
Internet Fax
 Componentes de longa duração permitem uma excepcional eficiência, 
fiabilidade e redução de desperdício

* Optional
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ELEVADA QUALIDADE, 
OUTPUT 
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O produto representado na imagem inclui opcionais



TAS Kalfa 356ci

GE NE RAL

Tecnologia :  Kyocera Laser Colour. Platafo rma de soluções 
HyPass™
Painel táctil de controlo :  17,8 cm 7 polegadas) painel táctil 
a cores, tilt em vários passos (0 a 90 graus)
Velocidade de motor (páginas por minuto) :  35 páginas por 
minuto a preto, a cores, em simplex ou duplex
Resolução :  x  dpi, Tecnologia Multi-Bit,  nível de 
9.600 dpi x 600 dpi para impressão, 600 x 600 dpi, 250 
escalas de cinzento s por cor para cópia e  digitalização
Tira gem máxima mensal :  Até 100.000 páginas  

Tempo de aquecimento :  Aproximadamente  24 se gundos 
ou menos

Tempo para a primeira impressão :  Aproximadamente 5,6 / 
6,5 segundos ou menos para preto e cores
Tempo para a primeira cópia :  Aproximadamente 5,9  / 7,3 
segundos ou menos para preto e cores
CPU:  F  C Hz
Memória:  Standard  SSD 
Interfaces standard :  3 x USB Host interface, Gigabit 
Ethernet 10BaseT/100BaseTX, 1000BaseT, porta para 
cartão SD / SDHC opcional, 2 portas para unidade de Fax 
ou print server opcionais
Contabilização integrada : códigos dep artamentais 
Dimensões (W x D x H):  Unidade principal: 550 x  507,5 x 
612,8 mm  (sem processador de documentos )
Peso : Main unit : Aproximadamente 48 Kg (sem processador 
de documentos )
Alimentação eléctrica :  AC V,  /  Hz 

Impressão / cópia : 752 W Consumo de energia :  
Ready mode: 110 W 
Sleep-

Low-power mode: 64 W 
Auto-o

Controlo de acesso via códigos departamentais integrados, 
Kir de segurança E protege os dados no SSD opcional, 
HTTPS, IPPS; SNMv3, impressão con�dencial.
Suporte de impressão móvel : Kyocera Mobile Print APP 
para iOS e Android, Airprint, Mopria

FUNÇÕES DE CÓPIA
Formato original máximo :
Cópias continuadas :   – 
Zoom: 25% - 400% com intervalos de 1%
Rácios de ampliação pré-de�nidos : ções 
ampliações
Modo de Exposição :  Auto, manual : passos
Ajustes de imagem : Texto + Foto, Foto, Texto, Map a, 
documento impress o.
Características digitais : Modo automático de cor, digitaliza 
uma vez - copia várias, separação electrónica, função 2 em 
1 e 4 em 1, cópia de documento de identi�cação, reserva 
de trabalho, impressão prioritária, programa, auto cópia 
duplex, separação de cópia, digitalização continua, 
mudança automática de cassete, controlo de densidade de 
cópia, função de “saltar página em branco”.

FUN ÇÕES  DE SCANNER

Funcionalidade :  Scan to E-mail  (S MTP over SS L), Scan to  FTP 
(FTP over SS L), Scan t o SMB, Scan to USB Host, Scan to 
Document Box (HDD), TWAIN scan (USB, netwo rk),  
WSD (WIA) scan (USB, network)

Velocidade de digitalização DP-5100:  Até 60 imagens por 
minuto (300  dpi, A4 preto), 40 imagens por minuto  (600  dpi 
A4 preto, 300 dpi A4 cores)   
Velocidade de digitalização DP-5110 :  Até 120 imagens por 
minuto (300 dpi, A4 preto), 80 imagens por minuto (300 
dpi, A4 cores)
Resolução de digitalização :  600, 400, 300, 200 dpi (256  
tons de cinzento por cor)

Dimensão máxima d o original :  Legal,  Banner  
 x

Reconhecimento do original : Texto+ Foto, Foto, Texto, Texto 
ligeiro, linhas �nas optimizado para  OCR 
Tipo de �cheiros :  TIFF, PDF, PDF/A, high-compression PDF, 
encriptado PDF, PDF pesquisável (Opcional), JPEG, XPS, 
Open XPS 

Método de compressão :  MMR/JPEG 
Características : Livro de endereços integrado, suporte de 
Active Directory, encriptação de transferê ncia de dados, 
múltiplos envios (E-mail, Fax, pasta SMB  / FTP, impressão) 
de uma s ó vez. 

FUNÇÕES DE FAX (OP CIONAL)

Compatibilidade ompatibility:  ITU-T 
Velocidade do Modem :  Máximo
Velocidade de transmissão: Menos de 3 segundos  
Velocidade de digitalização : gundos
Marcação One Touch : úmeros 
Livro de endereços:  adas

Densidade de digitalização  :  
Nor  x  Fina  x 
Sup  x  dpi Ultra-fin  x  dpi,  600  x 
60 0 dpi                                         
Dimensão máxima do original : anner up to 

 mm Compression method: JBIG, MMR, MR , MH 
Memória de recepção : folhas ou mais

Características : FAX de rede, transmissão e recepção em 
duplex,  transmissão e recepção encriptadas,  transmissão  e 
recepção polling, difusão

OP CIONAIS  

Fax  twork Fax

Internet Fax Kit (A):  Opção para Fax System 10, T.37 via 
SMTP/POP3 server
Scan Extension Kit (A): Solução para PDF pesquisável  
(embedded OCR)

DP-5100 alimentador inversor de documentos; DP5110 
alimentador de documentos de leitura de duas  faces numa 
passagem:  75 folhas, 50 a 120g/m2, A4, A5, A6, B5, L etter , 
Legal, Custom, (105 x 148mm até 216 x 35 6mm, Banne r até 
1,900 mm

PF-5120 alimentador :  Máximo de 500 folhas ;  – g/m²;  
m – x 

mm) 
PF-5130** alimentador :  Máximo de 2 x 500 folhas
m²;  mm – 

 x 
PF-5140** alim entador:  Máximo de 2.000 folhas  –  
CB- L mesa baixa :  Mesa de madeira com armário e rodas 
com aproximadamente 55 x 51 x 34 cm (largura x profundidade 
x altura)
CB- H mesa alta :  Mesa de madeira com armário e rodas  com 
aproximadamente 55 x 51 x 50 cm ) largura x profundidade x 
altura) 
CB-5120L mesa baixa :  Mesa de metal com armário e rodas com 
aproximadamente 55 x 51 x 34 cm (largura x profundidade x 
altura)
CB-5120H mesa alta :  Mesa  de metal com armário  e rodas  com 
aproximadamente 55 x 51 x 50 cm ) largura x profundidade x 
altura)
DT-5100 Tabuleiro de documentos :  Para colo car originais  ou 
tecla do USB
JS-5100 Separador de trabalhos : Separador d e trabalhos 
interno para 100 folhas; 60-220 g/m2; A4, Legal 
MT-5100* Mailbox com 5 tabuleiros + AK-5100  (100 folhas) :  
5 tabuleiros x 100 folhas A4, 60-1 63 g/m2
Tabuleiro principal 500 folhas A4, 60 – 220 g /m2
DF-5100 Finalizador de documentos interno :   
Máximo de 300 folhas A4, máximo de 60 a 220 g/m2, agrafa 
até 50 folhas A4 em 3 posições
DF-5110* Finalizador de documentos + AK-5100 (100 folhas) :  
Máximo de 1.000 folhas A4; 60 a 1220g/m2, agrafa até 50 
folhas em 3 posições
PH-5110 Furador para DF-5110:  2 ou 4 furos; 60 – 220g/m2, A4 
DF-5120* Finalizador de documentos + AK-5100 (100 folhas) :   
Tabuleiro principal, máximo de 3.000 folh as A4, máximo de 60 – 
220g/m2, agrafa até 50 folhas em 3 pos ições.  Inclui furador para 
2 ou 4 furos, 60 – 220g/m2, A4
Sub-tabuleiro, máximo de 200 folhas A4 , 60 – 220g/m2

* Adaptador AK-5100 necessário para utiliza ção de MT-5100, 
DF-5110, DF-5120
** Requer PF-5120
Expansão de memória
HD-  HDD: para fácil gestão documenta l

 Memória de fax opcional de 128M B para Fax System 10  
Data Security Kit (E):  In line with se curity level

US B IC Card Reader + Card Authenticati on Kit (B):  Disponível 
suporte para várias chaves de autenticação
IC Card Reader Holder F:  Para integração do USB IC card Reader  
UG- ThinPrint s upport

, LinePrinter emulation  

Interface opcional
IB- Ba seTX/
IB- s LAN: 
UG-UxB: ion 

C ONSUM ÍVEIS

Capacidades indicadas de acordo com u ma mancha de 
preenchimento da página de 5%, páginas A4.

Tone : t oners Cyan, 
Magenta e Amarelo para 12.000 págin as cada
T Toner micro�no pre to para 18.000 páginas  
WT aste T oner Bottle: a substitu ir a cada  44.000 páginas  
(considerando uma mancha de impressão de 5% e proporção 
entre páginas a preto e a cores de 7 para  3)

S le cartridg e: x agráfes  para 
DF

Nível de Ruído (ISO 7779/ISO 9296 ) :  
Impressão / cópia a cores : 49.6  dB(A) LpA  
Modo silencioso a cores : 46.4 dB(A) LpA 
Ready mode: 25.4 dB(A) LpA 
Modo adormecido : Im ensuralvelmente  baixo

Standards de segurança : GS, TÜV , CE 

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

KYOCERA Document Solutions Tamatsukuri  
 www.kyoceradocumentsolutions.com 

*  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. . 

 The extremely durable components that guar cient an d reliable operation, to meet the demanding requirements of  busy o e 
environments. These devices provide e nd maximum �exibility w hilst e nsuring minimum impact on the environment.

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

MANUS EAMENTO DO PAPEL
Todas as capacidades mencionadas têm por base uma 
espessura máxima de papel de 0,11 mm.  Use apenas papel 
recomendado em condições ambientais norm ais.
Capacidade de alimentação : Cassete univers al para 500 
folhas; 60 a 220gm2; A4, A5, A6, B5, B6, Letter , Legal, 
Custom, (105 x 148mm – 216 x 356 mm)
100 folhas no tabuleiro By-Pass, 60-220  g/m2, A4, A5,A6, 
B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 148mm – 2 16 x 356mm)
Capacidade de alimentação máxima, com opcionais , 3. 100 
folhas , Banner (até 216 x 1.220 mm, 129- 163g/m2 
Duplex: Duplex como standard, 60 a 220g/m2 ;  A4, A5, B5, 
Letter, Legal
Capacidade de saída:  Máximo de 500 folhas com a face para 
baixo com sensor de papel
FUNÇ ÕES  DE IMPRESSÃO
Controlador de linguagem:  PRESCRIBE IIc
Emulações:  PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3  (KPDL 3),
PDF Direct Print 1.7, XPS/Open XPS Direct Pri nt
Sist emas Operativos:  Todos os sistemas opera tivos 
correntes , MAC OS X Version 10.5 or higher, Uni x, Linux bem 
como outros sistemas operativos mediante solicitação.
Fontes / Códigos de barras: 93 fontes P CL escaláveis, 8 
fontes Windows Vista, 1 fonte bitmap, 136 f ontes P ostscript 
KPDL3 escaláveis, 45 tipos de códigos de b arras 
unidimensionais  (ex. EAN 13, EAN, 128, EAN 8) ,  com 
geração automática de conferência de 
somas, mais 2 bidimensionais (PDF-417) so b PRESCRIBE 
(PCL e outros códigos de barras disponíveis em opção)
Características de segurança: Impressão  directa PDF 
encriptada, impressão IPP, impressão de e-ma il,  impressão 
WSD, impressão segura via SSL, POP over SSL, 

O seu Agente Autorizado Kyocera:

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


