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Vysoký výkon
v malém balení
ECOSYS P3150dn / P3155dn je ideální pro týmy malých a středně 
velkých pracovních skupin kvůli vysoké produktivitě, rychlosti tisku, 
výkonnému řadiči, vylepšeným možnostem manipulace s papírem, 
nízké spotřebě energie a nízkým provozním nákladům. Díky 
nízkoenergetickým komponentům s dlouhou životností zanechává 
menší ekologickou stopu a může se pochlubit i bezpečnostními 
funkcemi s ochranou dat a privátním tiskem dokumentů.

Rozlišení 1200 x 1200 dpi

50/55 stran A4/min

Černobílá tiskárna formátu A4

ECOSYS P3150dn / P3155dn



Kyocera Document Solutions 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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ECOSYS znamená ECOlogie, ECOnomie a SYStémový tisk. 
Extrémně odolné komponenty zaručují efektivní a spolehlivý 
provoz a splňují náročné požadavky vytěžovaných kancelářských 
prostředí. Kombinují efektivní produktivitu a maximální flexibilitu 
a současně zajišťují minimální dopad na životní prostředí.

Specifikace

OBECNÉ VLASTNOSTI
ECOSYS P3150DN/P3155DN
Černobílá laserová technologie KYOCERA ECOSYS
Ovládací panel: 5 řádkový LCD/LED displej  
s podsvícením a alfanumerickou klávesnicí
Rychlost tisku (stránky za minutu): Až 50/55 stran A4 
černobíle. Rychlost oboustranného tisku: až 35,5/39 strany A4
Rozlišení: 1 200 x 1 200 dpi 
Doba zahřívání: přibližně 20/25 sekund 
od zapnutí nebo méně.
Doba do vytištění první strany: přibližně 
5,4/4,5 sekundy nebo méně.
Procesor: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz 
(+ ARM Cortex-M3 100MHz) 
Pamět: Standardně 512 MB RAM, max. 2,560 MB RAM
Standardní rozhraní: USB 2.0 (vysokorychlostní),  
2 x USB Host, Ethernet (10/100/1000Base), 
slot pro volitelný tiskový server nebo SSD hard 
disk, slot pro volitelnou SD/SDHC kartu.
Integrované účtování úloh: 100 uživatelských účtů
Rozměry (W x D x H) – 380 mm × 410 mm × 320 mm, 
388 mm × 410 mm × 343 mm včetně výstupků. 
Hmotnost: Hlavní jednotka cca 15,5 kg,
cca 16,1 kg (se startovacím tonerem)
Napájení: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie
Tisk: 636/675 Wh
Pohotovostní režim: 11/11 Wh
Klidový režim: 0,5/0,5 Wh
Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779/ 
měřeno ve vzdálenosti 1 metr) 
Pohotovostní režim: neměřitelná hodnota hluku*
Tisk: 54,5/55,8 dB(A) LpA. Tichý mód: 50.3/51,1 dB (A) LpA
Klidový režim: neměřitelná hodnota hluku
Bezpečnostní certifikáty: GS, TÜV, CE; Zařízení bylo 
vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o 
ochraně životního prostředí ISO 14001. RoHS kompaktibilní.
*ve standardním kancelářském prostředí

ZPRACOVÁNÍ PAPÍRU
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.
Vstupní kapacita: Víceúčelová přihrádka na 100 listů, 60-220 

g/m² A4, A5, A6, Letter, Legal, uživatelský formát (70x148 
mm – 216x356 mm), bannerový papír až do délky 915 mm
Univerzální zásobník na 500 listů, 60-120 g/m2, A4, A5, 
Letter, Legal, uživatelský formát (140x210mm – 216x356 mm)
Maximální vstupní kapacita včetně volitelných 
doplňků: 2.600 listů formátu A4
Duplexní jednotka: standardní duplexní jednotka 
podporuje formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, uživatelský 
formát (140x210mm – 216x356 mm) 60-120 g/m2
Výstupní kapacita: max. 500 listů potiskem dolů 
se senzorem plného zásobníku, max. 
250 listů potiskem dolů s PT-320.

TISKOVÉ FUNKCE
Řídící jazyk: PRESCRIBE
Tiskové jazyky: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 
3 kompatibilní), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk, 
podpora přímého tisku TIFF/JPEG, Open XPS, 
Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-
850 s automatickým snímáním emulace.
Operační systémy: všechny stávající operační systémy 
Windows, Mac OS X verze 10.9 nebo vyšší, UNIX, 
LINUX a také další operační systémy dle požadavků
Fonty / Čárové kódy: 93 proměnných fontů (PCL6/KPDL3), 
8 fontů pro Windows, 1 bitmapový font, 45 jednorozměrných 
čárových kódů, 1 dvourozměrný čárový kód (PDF417)
Tiskové funkcionality: Přímý tisk PDF, IPP tisk, 
e-mailový tisk, WSD tisk, zabezpečený tisk přes 
SSL, IPSec, SNMPv3, šifrovaný přímý tisk PDF
Podpora mobilního tisku: Aplikace KYOCERA 
Mobile Print pro iOS a Android, AirPrint, Mopria, 
Direct WiFi (volitelně), Google Cloud print

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
Průměrná nepřetržitá výtěžnost toneru v souladu s normou 
ISO/IEC 19752. Startovací toner na 8 000/10 000 stran A4.
Zásobník toneru TK-3160: mikrojemný 
černý toner na 12 500 stran A4.
Zásobník toneru TK-3170: mikrojemný 
černý toner 15 500 stran A4.
Zásobník toneru TK-3190 (pouze pro P3155dn): 
mikrojemný černý toner 25 000 stran A4. 

VOLITELNÉ DOPLŇKY
Zásobník papíru PF-3110 (max. 4 jednotky): Max. 500 listů, 

60 - 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, uživatelský formát
(148 x 210 mm - 216 x 356 mm)
Velkokapacitní zásobník papíru PF-3100 a základna 
tiskárny PB-325:  
Max. 2 000 listů, 60 - 120 g/m²; nelze kombinovat s PF-3110
Podstavný stolek CB-360W: dřevěný stolek s úložným 
prostorem, rozměry přibližně 380 x 411 x 508 mm (š x h x v)
Podstavný stolek CB-365W: dřevěný stolek s úložným 
prostorem, rozměry přibližně 380 x 411 x 254 mm (š x h x v)
PT-320 odkládací výstupní přihrádka: 250 listů potiskem dolů 
Manipulační deska s kolečky CA-3100
Rozšíření paměti: MD3-1024, MDDR3-2G, DDR3, 1GB/2GB
HD-6 SSD hard disk: 32GB pro správu dokumentů. 
HD-7 SSD hard disk: 128GB pro správu dokumentů.

BEZPEČNOST
Data security kit (E): Šifruje data uložená na 
volitelném SSD disku, je dostupný bez potřeby 
licence pokud je instalován HD-6/7.
UG-33: podpora ThinPrint
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):
podpora pro širokou paletu autentifikačních klíčů
IB-50: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45).  
IB-51: bezdrátové rozhraní LAN (802.11b/g/n).  
IB-36: WLAN rozhraní (802.11b/g/n) s Wi-Fi Direct  
IB-32B: IEEE1284 rozhraní.

TECHNICKÉ PARAMETRY * 
Celková životnost stroje: 1 000 000 stran, nebo  
5 let, podle toho, která okolnost nastane dříve. 
Životnost válce: 500.000 stran

*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.

KYOCERA LIFE
Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné 
doplňky na místě až na 5 let.


