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Link do produktu: https://agapo.pl/kyocera-ecosys-m5526cdn-p-44892.html

Kyocera ECOSYS M5526cdn kolorowe urządzenie wielofunkcyjne
A4 - automatyczne kopiowanie
dwustronne DADF, duplex, skaner,
druk, kopiowanie, faks
Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

21 dni roboczych

Numer katalogowy

ECOSYS M5526cdn

Kod producenta

ECOSYS M5526cdn

Producent

Kyocera Mita

Opis produktu
.
Drukarka
wielofunkcyjna
kolorowa DADF,
Kyocera
ECOSYS
M5526cdn
Automatyczne
kopiowanie dwustronne
A4, skaner,
duplex,
faks.
Wydajność bębna 100 000 str..
Toner startowy czarny na 1 200 str.
Toner startowy Kolor na 1 200 str.
Miesięczne obciążenie: do 30 000 str.
URZĄDZENIE DOSKONALE SPRAWDZI SIĘ W KAŻDYM BIURZE DZIĘKI SWOJE FUNKCJONALNOŚCI

Prosimy o kontakt telefoniczny w celu PRZEDSTAWIENIA OFERTY CENOWEJ
Telefonicznie: +48 (34) 322-74-41, 660-486-906, 794-900-078, 793-900-878
ECOSYS P5021cdn, ECOSYS P5021cdw, ECOSYS P5026cdn, ECOSYS P5026cdw

Opis produktu:
Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera ECOSYS M5526cdn drukujące z prędkością 26 str. na minute w formacie A4. Kyocera to
gwarancja profesjonalnej niezawodności pracy, sprosta oczekiwaniom każdego biznesu. Wysoki poziom funkcjonalności
skanowanie, kopiowanie, faks i mobilne skanowanie gwarantują elastyczny i zoptymalizowany przepływ dokumentów. Dużym
atutem jest obsługa druku mobilnego i kompatybilność z urządzeniami zarówno z systemem Android, jak i iOS, świadczą o
zaawansowanym poziomie technologicznym. Dodatkowo, aplikacja MyPanel umożliwia łatwe sterowanie urządzeniem przy
użyciu smartfonu. Modele doskonale sprawdzą się w biurach, w których oczekuje się od urządzenia szerokiego zakresu
funkcjonalności.
Urządzenie pochodzi z polskiej dystrybucji i posiada polską gwarancję producenta, aktualny firmware oraz
menu w j. polskim.
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Cechy urządzenia:
Drukowanie z prędkością 26 stron A4 na minutę (mono i kolor).
Drukowanie w rozdzielczości 1200 dpi.
4,3-calowy panel dotykowy ułatwiający obsługę urządzenia.
Podajnik dokumentów umożliwiający dwustronne skanowanie.
Bezpośrednie drukowanie z i skanowanie do pamięci USB.
Gwarancja bezpieczeństwa poprzez SSL, IPsec i funkcje wydruku prywatnego.
Dwustronne drukowanie, kopiowanie, skanowanie i funkcje faksu.
Kompaktowe wymiary, niski poziom hałasu.
Wyjątkowo niskie koszty wydruku w swojej klasie.

Koszty eksploatacji:
Drukarka monochromatyczna Kyocera ECOSYS M5521cdn A4
Tonery:
TK-5220K - toner czarny o wydajności 1200 stron.
TK-5220C - toner cyan o wydajności 1200 stron.
TK-5220M - toner magenta o wydajności 1200 stron.
TK-5220Y - toner yellow o wydajności 1200 stron.
TK-5230K - toner czarny o wydajności 2600 stron.
TK-5230C - toner cyan o wydajności 2200 stron.
TK-5230M - toner magenta o wydajności 2200 stron.
TK-5230Y - toner yellow o wydajności 2200 stron.

Informacje ogólne
Ogólnie typ

Monochromatyczna drukarka A4

Technologia

KYOCERA ECOSYS Laser kolor

Prędkość drukowania

Do 26 stron A4 na minutę w kolorze i mono

Rozdzielczość

1200 x 1200 dpi przy zmniejszonej prędkości druku, technologia multibit dla
drukowania w jakości równoważnej 9600 x 600 dpi (druk), 600 x 600 dpi, 256
odcieni szarości na kolor (skan/kopia)

Czas nagrzewania

Ok. 29 sekund lub mniej

Czas wydruku pierwszej strony

Ok. 9,5/10,5 sek. w mono/w kolorze

Czas pierwszej kopii

Ok. 8/10 sekund lub mniej w mono/w kolorze

Wymiary (szer x gł x wys)

417 x 429 x 495 mm

Waga

Ok. 26 kg
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Pobór mocy

Kopiowanie/drukowanie: 345 W; tryb gotowości: 41 W; tryb uśpienia: 1 W

Napięcie zasilania

AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Poziom hałasu zgodnie z normą
ISO 7779

Kopiowanie/drukowanie mono/kolor: 48/48 dB(A) LpA; tryb gotowości: 30 dB(A)
LpA

Certyfikaty

TÜV/GS, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001
oraz ochrony środowiska ISO 14001.

Pamięć

Standard 512 MB, maks. 1536 MB

Obsługa papieru
Pojemność wejściowa

50-kartkowy podajnik wielofunkcyjny; 60–220 g/m2; A4, A5, A6, B5, B6, Letter,
Legal, inne w zakresie 70 x 148 mm–216 x 356 mm; kaseta uniwersalna na 250
arkuszy; 60–163 g/m2; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x
148–216 x 356 mm

Pojemność maksymalna (z
opcjami)

550 arkuszy

Moduł dupleksu

W standardzie, obsługa papieru: 60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Pojemność wyjściowa

150 arkuszy wydrukiem do dołu

Podajnik dokumentów

50 arkuszy, 50–160 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x
148 mm do 216 x 356 mm

Dodatkowe informacje

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm

Drukowanie
Procesor

Cortex-A9 / 800MHz

Język kontrolera

PRESCRIBE IIe

Emulacje

PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), bezpośrednie drukowanie PDF
oraz XPS

Czcionki

93 czcionki konturowe (PCL), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka
bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus
dwuwymiarowy kod (PDF-417)

Rozliczanie

-

Obsługiwane systemy
operacyjne

Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10,5 lub wyższa,
UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb

Kopiowanie
Maksymalny format oryginału

A4/Legal

Dodatkowe możliwości
kopiowania

Automatyczny wybór koloru, skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sorter
elektroniczny, kopia 2w1/4w1, kopiowanie dowodów osobistych, wydruk
priorytetowy, programy użytkownika, automatyczne kopiowanie dwustronne,
skanowanie ciągłe, automatyczna zmiana kasety, kontrola gęstości kopii

Typy ekspozycji

Ręczny: 9 stopni

Współczynniki zoom

7 zmniejszeń/5 powiększeń

Zakres zoom

25 - 400 % co 1%

Kopiowanie ciągłe

1 - 999

Ustawienia obrazu

Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Mapa, Wydrukowane dokumenty

Skanowanie
Metody kompresji

MMR/JPEG

Typ pliku

TIFF, PDF, PDF/A, wysoko skompresowany PDF, szyfrowany PDF, JPEG, XPS

Opcje skanera

Wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active directory, szyfrowany transfer
danych, pomijanie pustych stron
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Rozpoznawanie oryginału

Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Light Tekst, Tekst (zoptymalizowany pod OCR)

Maksymalny format
skanowania

A4, Legal

Funkcjonalności skanera

Skan-do-email (SMTP), do-FTP (FTP przez SSL), do-SMB, do USB Host, skan
TWAIN (USB, network), WSD (WIA) skan(USB, network)

Dostępne rozdzielczości

600, 400, 300, 200 dpi (256 odcieni szarości na kolor)

Prędkość skanowania

30 obrazów (300 dpi, A4, mono, jednostronnie), 23 obrazy (300 dpi, A4, kolor,
jednostronnie), 24 obrazy (300 dpi, A4, mono, dwustronnie), 16 obrazów (300
dpi, A4, kolor, dwustronnie) na minutę

Faks
Kompatybilność

ITU-T Super G3

Szybkość modemu

Maks. 33,6 kbps

Szybkość skanowania

2 sekundy/arkusz lub mniej

Szybkość transmisji

3 sekundy lub mniej

Dostępne rozdzielczości

Normal: 200 x 100 dpi, Fine: 200 x 200 dpi, Superfine: 200 x 400 dpi, Ultrafine:
400 x 400 dpi

Maksymalny format oryginału

A4, Legal

Metody kompresji

JBIG, MMR, MR, MH

Funkcje

Faks sieciowy, wysyłanie i odbiór dokumentów 2-stronnych, transmisja i odbiór
polling

Interfejsy
Standardowy interfejs

USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, Gigabit Ethernet
(10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), gniazdo karty SD/SDHC

Opcje
MM3-512MB 512 MB RAM
MM3-1GB 1024 MB RAM
UG-33 Obsługa ThinPrint
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) Obsługa różnych
narzędzi autentykacji
PF-5110 Kaseta na papier 410 x 447,5 x 147 mm 60–163 g/m2; A4, A5, A6,
B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 mm – 216 x 356 mm 250
arkuszy A4
CB-510 Szafka 380 x 410 x 500 mm

Materiały eksploatacyjne
Wydajność tonera (A4/LT,
pokrycie 5%)

TK-5220K - toner czarny o wydajności 1200 stron.
TK-5220C - toner cyan o wydajności 1200 stron.
TK-5220M - toner magenta o wydajności 1200 stron.
TK-5220Y - toner yellow o wydajności 1200 stron.

Gwarancja
Gwarancja

2-lenia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata
lub 100 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem,
że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową
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