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ECOSYS P2040dn
ECOSYS P2040dw
ČERNOBÍLÉ STOLNÍ TISKÁRNY
FORMÁTU A4

FUNKCEMI NABITÁ
STOLNÍ TISKÁRNA.

Pokud hledáte rychlou, spolehlivou a univerzální kancelářskou černobílou
tiskárnu formátu A4, určitě se nezmýlíte, pokud si vyberete jakýkoliv model
z naší nové řady ECOSYS. Avšak pro ty, kteří požadují od tiskárny trochu víc,
představujeme modely P2040. Dosahují velice krátkou dobu do vytištění
první stránky a jejich rychlost je až 40 stran za minutu. Obohatí vaše
pracovní procesy mnoha funkcemi, jako je standardní oboustranný tisk,
síťový tisk, vysoká vstupní kapacita a standardní rozhraní Wi-Fi pro model
P2040dw. Díky dílům s dlouhou životností a nízké spotřebě energie jsou
celkové náklady na vlastnictví na velice nízké úrovni. A jak můžete očekávat
od každého zařízení KYOCERA, jsou extrémně spolehlivá, takže vaše
produktivita nepoklesne zbytečnými prostoji.

Až 40 stran A4 za minutu černobíle
Vysoké rozlišení tisku 1200 dpi
Standardní duplexní jednotka pro oboustranný tisk
Maximální vstupní kapacita až 850 listů
USB a síťové rozhraní jako standard
Kompaktní design s nízkou hlučností tisku
Vysoká spolehlivost díky komponentům s dlouhou životností
Mimořádně nízké náklady na tisk

ECOSYS znamená ECOlogy, ECOnomy a System printing. Zařízení
ECOSYS jsou vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost
a minimalizují náklady na vlastnictví (údržba, správa zařízení a spotřební materiál).
Tiskový systém bez cartridge vyžaduje pouze výměnu toneru. Modulární konstrukce
umožňuje přidávání rozšiřujících funkcí podle potřeby. Integrovaný systémový software
zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Komponenty s dlouhou životností vyvinuté
společností KYOCERA přijdou levněji vás i životní prostředí.

Příkazové centrum RX
Příkazové centrum RX umožňuje kontrolovat a spravovat různá nastavení skrz webové
rozhraní stroje. Např. automatické aktualizování obrazovky, přizpůsobení uživatelských
obrazovek, sledování oddělení, nastavení omezení.
Hostitelské rozhraní pro USB Flash Memory
Dokumenty mohou být přímo vytisknuty z USB disku přes hostitelské rozhraní. Soubory ve
formátu PDF, XPS, TIFF, nebo JPG jsou vybrány přímo přes panel tiskárny bez potřeby
počítače.

Tiskové funkce ohleduplné k životnímu prostředí
Duplexní tiskový mód (oboustranný tisk), N-Up tiskový mód (N stránek na jeden list), mód
pro úsporu toneru (koncept), Tichý mód (omezená rychlost tisku)

Použití založených proﬁlů
Ovladač tiskárny KX může vytvořit přímé spojení mezi určenou aplikací a předdefinovaným
nebo uzpůsobeným profilem. Všechny dokumenty mohou být například vždy tištěny
černobíle s aktivovaným duplexním tiskem, což povede ke snížení spotřeby toneru a papíru.

Prohlížeč KYOCERA NetViewer
Prohlížeč KYOCERA NetViewer umožňuje kompletní sledování a kontrolu všech tiskáren
ECOSYS a multifunkčních zařízení Kyocera z kteréhokoli Windows© PC. Zajišťuje ideální
správu sítě prostřednictvím standardizovaného protokolu SNMP.

ECOSYS P2040dn / ECOSYS P2040dw
OBECNÉ VLASTNOSTI
Technologie: laserová technologie KYOCERA ECOSYS
Ovládací panel: 2 řádkový podsvícený LCD displej
Rychlost tisku: až 40 stran A4/min. černobíle
Rozlišení: 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi
Doba zahřívání: přibližně 15 sekund nebo méně
Doba do vytištění první strany: přibližně 6,4 sekundy nebo méně
Procesor: 800 MHz
Paměť: standardně 256 MB, max. 256 MB
Standardní rozhraní:
ECOSYS P2040dn: USB 2.0 (vysokorychlostní), USB Host,
Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, slot pro
volitelnou SD/SDHC-kartu
ECOSYS P2040dw: USB 2.0 (vysokorychlostní), USB Host,
Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, Wireless
LAN, slot pro volitelnou SD/SDHC-kartu
Rozměry (Š × H × V): hlavní jednotka: 375 x 393 x 272 mm
Hmotnost: hlavní jednotka cca 14 kg
Napájecí soustava: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie:
Tisk: 620 W
Pohotovostní režim: 8 W
Klidový režim: 0,8 W
Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779/ISO 9296):
Tisk: 48,8 dB(A) LpA
Pohotovostní režim: neměřitelně nízký
Klidový režim: neměřitelně nízký
Bezpečnostní certiﬁkáty: GS, TÜV, CE
Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001
a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.
Kompatibilita RoHS.

ZPRACOVÁNÍ PAPÍRU

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází
z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím
papír doporučený společností KYOCERA za standardních
podmínek okolního prostředí.

Průměrná nepřetržitá výtěžnost toneru v souladu s normou ISO/IEC 19752.
Zásobník toneru TK-1160K: černý toner na 7 200 stran A4
Startovací černý toner na 3 600 stran A4

Vstupní kapacita:
Víceúčelová přihrádka na 100 listů, 60–220 g/m2, A4, A5, A6, B5,
B6, Letter, Legal, uživatelský formát (70x148 mm – 216x356 mm)
Univerzální zásobník na 250 listů, 60-163 g/m2, A4, A5, A6, B5,
Letter, Legal, uživatelský formát (105x148 mm – 216x356 mm)
Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků:
850 listů formátu A4

Zásobník papíru PF-1100 (max. 2 jednotky): 250 listů,
60-163 g/m2, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský
formát (105x148 mm – 216x356 mm)

Duplexní jednotka: standardní duplexní jednotka podporuje formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, 60–163 g/m2

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):
Dostupná podpora pro různé typy autentizačních klíčů

Výstupní kapacita: max. 250 listů potiskem dolů

CB-1100: Dřevěná skříňka

TISKOVÉ FUNKCE

TECHNICKÉ PARAMETRY *

Řídící jazyk: PRESCRIBE IIc

Celková životnost stroje: 100.000 stran, nebo 5 let, podle
toho, která okolnost nastane dříve.
Životnost válce: 100.000 stran

Tiskové jazyky: PCL6 (PCL5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3),
XPS / Open XPS
Operační systémy: všechny stávající operační systémy
Windows, Mac OS X verze 10.5 nebo vyšší, UNIX, LINUX
a také další operační systémy dle požadavků
Fonty / Čárové kódy: 93 proměnných fontů pro PCL6/
KPDL3, 8 fontů pro Windows Vista, 1 bitmapový font,
45 čárových kódů (např. EAN8, EAN13) s automatickým
generováním kontrolních součtů a podpora dvojdimenzionálních čárových kódů PDF- 417 pod řídícím jazykem
PRESCRIBE (PCL a jiné čárové kódy jsou k dispozici
volitelně)
Podpora mobilního tisku: aplikace KYOCERA Mobile Print
pro iOS a Android, Airprint, Mopria, Google Cloud Print

VOLITELNÉ DOPLŇKY

UG-33: podpora ThinPrint

*Tento údaj platí za předpokladu správného používání
stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních
prohlídek atd.
ZÁRUKA
Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné
údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem
nebo do dosažení životnosti stroje.
Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné
doplňky na místě až na 5 let.

JANUS spol. s r.o. – Harfa Office Park – Českomoravská 2420/15 – Praha
tel.: 222 56 22 46 – www.kyocera.cz – info@janus.cz
JANUS SK, spol. s r.o. – Rybničná 40, Bratislava
tel.: +421 2 33 595 470 – www.kyocera.sk – obchod@janussk.sk
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* ECOSYS P2040dn_P2040dw – Česky – Společnost JANUS spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela
přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku
tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo
registrované obchodní značky svých společností.
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