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TASKalfa 2552ci
MULTIFUNCIONAL A CORES
PARA FORMATOS A3

CORES
VIBRANTES

O produto representado na imagem inclui opcionais

A TASKalfa 2552ci oferece a maior flexibilidade em manuseamento
de papel e uma qualidade de impressão extraordinária, graças à sua
avançada tecnologia.

Até 25 páginas A4 por minuto a cores e a preto
Advanced colour technology para uma qualidade óptima
Resolução standard de 1200 x 1200 dpi, profundidade de 2 bits
(equivalente a 4800 x 1200 dpi)
Manuseamento de papel muito flexível, de A6 a SRA3, com autonomia
até 7.150 folhas
Opções de finalização de alta produtividade, incluindo um finalizador
interior para maior poupança de espaço
4 GB RAM, 32 GB SSD + 320 GB de disco rígido opcional
Processador de documentos opcional “uma passagem, leitura frente e
verso”
Suporte de todos os dispositivos móveis das tecnologias mais comuns

GERAL
: Kyocera Laser Colour. Plataforma de
:
: Até
por minuto a preto e a cores
: 1200 x 1200 dpi, 2 bits de profundidade para
qualidade de 4800 x 1200 dpi
: Aprox. 18 segundos ou menos
: Aprox. 6,4 segundos ou

: –

Zoom range:

:

di

G

SSD ,

: x USB
(Hi-Speed), USB Host
Ethernet
porta para servidor de impressão opcional, porta para
cartão SD opcional, porta para unidade de Fax opcional
:
790 mm
: Aproximadamente 89 Kg
: AC
V
:
Impressão
W (a cores e a preto )
Stand-by
Sleep mode: 1 W ou menos
:
Impressão a preto : 48,3dB(A) LpA
Impressão a cores : 48,3 dB(A) LpA
Stand-by : 30,1 dB(A) LpA
: GS, TÜV, CE
Esta impressora é fabricada de acordo com a norma de
qualidade ISO 9001 e as orientações ambientais ISO
14001. Compatibilidade

Repetição de Imagem, numeração de páginas, modo de

Fu
: Scan to email , Scan to FTP, Scan t o SMB,
Scan to USB Host , Scan to box, Network TWAIN, WSD scan
: (A4, 300 dpi com DP-7110)
160 imagens por minuto a preto, 160 imagens por
minuto a cores
: 600 x 600 dpi, 400 x 400
dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x
100 dpi (24 bit)
:
com Processador de Documentos (DP) opcional
:

Open

Dobragem
:

Fina
Super fina
Ultrafin a

:

:

gundos (JBIG)

m2
Capacidade de alimentação máxima, com opcionais,

duplo com segundo sistema de fax 12
COMSUMÍVEIS
Capacidades indicadas de acordo com uma mancha de

:
páginas

:
compativel), PDF Direct Print, XPS Direct Print e Open XPS
: Todos os sistemas operativos
mediante solicitação.

SRA3

*

A3, banner máx. 1.600 mm
: JBIG, MMR, MR, MH

C
:
transmissão, rodar recepção, recepção de fax duplex,

: PRESCRIBE IIc

3
Sub
PH-7C/PH-7D Furador para DF-7120/DF-7110:

: TCP/IP
: PDF
Compressive, Encriptado
pesquisável (opcional), TIFF,

(

Duplex: Duplex como standard, suporta A6R – SRA3 (320

1.900 mm

sobreposição de pré-impressos, função de carimbo e de
salto de página em branco.
:
16 passos
:

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

(uma passagem,

:
: Scan-once-copy-many,

páginas

CPU: Freescale QorIQ

Máximo de 140

:

Toner microfino preto para 20.000

Toners
Cyan, Magenta e Amarelo para 12.000 páginas cada
Waste Toner Bottle: a substituir a cada
40.000 páginas (considerando uma mancha de

DF-7110 e DF-7120
Furador interno para DF-7100 (2 furos)
Furador interno para DF-7100 (4 furos)

Data security kit (E): ISO
EAL3
segurança de

(critério comum) com

USB IC Card Reader:
Suporte ThinPrint
Emulação
Direct Wi-Fi Interface
Gigabit-Ethernet board
Wireless Lan Interface
Platen cover (E)

Staple cartridge:
para
para

: 93 fontes outline (PCL), 8

unidimensionais mais 2 bidimensional (PDF-417)
: Impressão directa PDF
encriptada, impressão IPP, impressão de e-mail,

Internet Fax Kit (A)
Scan Extension Kit (A):
Scan para solução PDF pesquisável (embedded OCR)

tarefas

1605DSTASKA LFA2552C I/EMC

: Aplicação Kyocera Mobile
Print para iOS e Android, Mopria, AirPrint,
Google Cloud Print

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

O seu Agente Autorizado Kyocera

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS PORTUGAL
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 todas as especificações mencionadas estejam isentas de erro. Estas
estão sujeitas a alterações sem pré-aviso. A informação está correcta à data da sua impressão.
Todas as outras marcas ou nomes de produtos podem ser marcas registadas dos seus respectivos
detentores, do que aqui se dá e toma conhecimento.

