
Het topmodel van de nieuwe ECOSYS serie combineert de beste 
kleurkwaliteit met de laagste kosten – en het zal ook uw werkproces 
aanzienlijk verlichten. De dubbelzijdige documenttoevoer, het 4,3 inch 
kleurentouchscreen en de programmatoetsen vereenvoudigen een 
complex werkproces en verbeteren de productiviteit, waardoor deze 
machines absolute allrounders zijn. De hoge capaciteit toner, goed  
voor maximaal 3.000 afdrukken in kleur, biedt ongeëvenaarde lage 
kosten per pagina. Wees gerust, het is de perfecte multifunctionele 
partner voor uw bedrijf met een toekomst vol briljante kleuren.

Tot 26 pagina’s per minuut in kleur en zwart-wit
1.200 dpi afdrukkwaliteit
4,3 inch touch screen voor eenvoudige bediening
Dubbelzijdige documenttoevoer
Mobiel afdrukken* via AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
Direct afdrukken van of scannen naar USB flash memory
Goede beveiliging met SSL, IPsec en Private Print functionaliteit
Standaard dubbelzijdig afdrukken, kopiëren, scannen en faxen
Compact design en stille werking

*alleen ECOSYS M5526cdw
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 ECOSYS staat voor ECOlogie, ECOnomie en SYSteemprinten. Met duurzame onderdelen zijn ECOSYS-machines ontwikkeld voor maximale duurzaamheid en minimale total 
cost of ownership met betrekking tot onderhoud, administratie en verbruiksmaterialen. Voor het systeem hoeft alleen de toner regelmatig vervangen te worden. Door het modulaire design kunt u 
werkprocesverbeterende functies naar wens toevoegen. De geïntegreerde systeemsoftware biedt langdurige netwerkcompatibiliteit. Kyocera’s onderdelen met lange levensduur kosten u en het 
milieu minder.

ECOSYS M5526cdn/ECOSYS M5526cdw 
ALGEMEEN

Technologie: KYOCERA ECOSYS, kleurenlaser
Bedieningspaneel: 10,9 cm (4,3 inch) kleurentouchscreen
Printsnelheid: tot 26 pagina’s A4 per minuut in kleur 
en zwart-wit 
Resolutie: 1.200 x 1.200 dpi geprint op gereduceerde 
snelheid, multibit-technologie voor printkwaliteit tot 
9.600 x 600 dpi (print), 600 x 600 dpi, 256 grijsschalen 
per kleur (scan/kopie)
Afdrukvolume: maximaal. 50.000 pagina’s per maand 
Opwarmtijd: 29 seconden of minder
Tijd tot eerste print: 9,5/10,5 seconden of minder in 
zwart-wit/kleur
Tijd tot eerste kopie: 8/10 seconden of minder in  
zwart-wit/kleur
CPU: 800MHz
Geheugen: standaard 512 MB, max. 1.536 MB
Standaard interface:  
ECOSYS M5526cdn: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Inter-
face, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), 
slot voor optionele SD/SDHC-kaart 
ECOSYS M5526cdw: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Inter-
face, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), 
Wireless LAN, slot voor optionele SD/SDHC-kaart
Afmeting (B x D x H): basissysteem: 417 x 429 x 495 mm
Gewicht: basissysteem: circa 26 kg
Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz
Stroomverbruik:
Kopiëren/printen zwart-wit/kleur: 375 W 
Stand-by: 41 W 
Slaapstand: 1 W
Geluid (geluidsdruk: ISO 7779/ISO 9296):
Kopiëren/printen kleur: 49/49 dB(A) LpA  
Stand-by: 30 dB(A) LpA 
Slaapstand: onmeetbaar laag
Certificering: GS, TÜV, CE  
Deze machine is gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm 
ISO 9001 en milieurichtlijn ISO 14001.

PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een 
papierdikte van maximaal 0,11 mm. Gebruik papier dat is 
aanbevolen door KYOCERA onder normale omgevings-om-
standigheden. 
Invoercapaciteit: 50 vel multifunctionele lade; 60–220 g/m2; 
A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm–216 x 
356 mm) 250 vel universele papiercassette; 60–163 g/m2; 
A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148–216 x 356 
mm). Maximale invoercapaciteit met opties: 550 vel
Duplexeenheid: standaard duplexfunctie voor dubbelzij-
dig afdrukken: 60–120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal
Documenttoevoer: 50 vel, 50–160 g/m2, A4, A5, A6, B5, 
Letter, Legal, Custom (105 x 148 tot 216 x 356 mm)
Uitvoercapaciteit: maximaal 150 vel; bedrukte zijde 
onder en met papier vol detectie 

PRINTFUNCTIES

Controllertaal: PRESCRIBE IIc
Emulaties: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), 
PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print
Besturingssystemen: alle huidige Windowsbesturings-
systemen, MAC OS X Version 10.8 of hoger, Unix, evenals 
andere besturingssystemen op aanvraag
Lettertypes/barcodes: 93 contour lettertypes voor PCL/
PostScript, 8 lettertypes voor Windows Vista, 1 bitmap-
lettertype, 45 barcodes (e.g. EAN8, EAN13, EAN128) met 
automatische generatie van checksums evenals onder-
steuning voor tweedimensionale barcodes PDF-417 onder 
PRESCRIBE (PCL en andere barcodes beschikbaar als optie) 

KOPIEERFUNCTIES

Maximaal formaat origineel: A4/Legal
Continu kopiëren: 1–999
Zoombereik: 25–400 % in stappen van 1%
Vaste vergrotingsverhoudingen: 7 verkleinings-/5 vergro-
tingspercentages
Belichtingsmodus: handmatig: 9 stappen
Beeldafstellingen: tekst + foto, foto, tekst, kaart, geprint 
document
Functies: automatische kleur modus, meerdere afdrukken 
van één scan, electronisch sorteren, 2-in-1, 4-in-1, 
kopiëren van ID-kaart, printen met prioriteit, programme-
ren, automatisch dubbelzijdig kopiëren, continu scannen, 
automatisch cassette wisselen, regeling kopieerdichtheid 

SCANFUNCTIES

Functionaliteit: Scan-to-e-mail (SMTP), Scan-to-FTP (FTP 
over SSL), Scan-to-SMB, Scan to USB Host, TWAIN scan 
(USB, network), WSD (WIA) scan (USB, network)
Scansnelheid: 30 ipm (300 dpi, A4, zwart-wit), 23 ipm 
(300 dpi, A4, kleur) 
Scanresolutie: 600, 400, 300, 200 dpi (256 grijsschalen 
per kleur)
Maximaal scanformaat: A4, Legal
Herkenning origineel: tekst + foto, foto, tekst, lichte tekst, 
tekst (voor OCR)
Bestandtypes: TIFF, PDF, PDF/A , hoge compressie PDF, 
encrypted PDF, JPEG, XPS
Compressiemethode: MMR/JPEG
Functies: geïntegreerd adresboek, Active directory sup-
port, versleutelde gegevensoverdracht, blanco vel over-
slaan 

FAXFUNCTIES 

Compatibiliteit: ITU-T Super G3
Modemsnelheid: maximaal 33,6 kbps
Transmissiesnelheid: minder dan 3 seconden

Scansnelheid: 2 seconden/vel of minder
Adresboek: 100 contacten
Scandichtheid: 
Normaal: 200 x 100 dpi, fijn: 200 x 200 dpi 
superfijn: 200 x 400 dpi, ultrafijn: 400 x 400 dpi
Maximaal formaat origineel: A4, Legal
Compressiemethode: JBIG, MMR, MR, MH
Functies: faxen via netwerk, dubbelzijdige verzending en 
ontvangst, verzenden naar meerdere bestemmingen 

VERBRUIKSMATERIALEN

Capaciteit van de toner is in overeenstemming met  
ISO/IEC 19798
Tonerkit TK-5240K: zwart voor 4.000 pagina’s A4 
Starttoner: zwart voor 1.200 pagina’s A4
Tonerkit TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y: cyaan,  
magenta, geel voor 3.000 pagina’s A4 
Starttoner: cyaan, magenta, geel voor 1.200 pagina’s A4 

OPTIES

PF-5110 papercassette: 250 vel; 60–163 g/m2; A4, A5, A6, 
B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm–216 x 356 mm)
Geheugenupgrade: 1.024 MB , 512MB
UG-33: ondersteuning ThinPrint
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):  onder-
steuning voor verschillende authenticatie sleutels  
beschikbaar 
CB-510: onderkast hout 

GARANTIE 
Standaard 2 jaar carry in garantie. KYOCERA geeft op de 
drum en developer een garantie van 3 jaar of maximaal 
100.000 pagina’s (afhankelijk van welke situatie zich 
het eerst voordoet), mits de printer wordt gebruikt en 
gereinigd in overeenstemming met de 
onderhoudsinstructies.
Voor toestellen aangekocht vanaf 01/04/2019 geldt 
standaard 2 jaar "Pick Up - Repair - Return" garantie, 
uitsluitend op BeLux grondgebied.
Toestellen die in de BeLux regio worden aangekocht 
vanaf 01/01/2021 (eindgebruiker-factuurdatum) via de 
officiële distributiekanalen van Kyocera, genieten 
standaard 36 maand on-site garantie.

UW KYOCERA PARTNER

KYOCERA Document Solutions Belgium N.V.  
Sint-Martinusweg 199-201 – 1930 Zaventem  
Tel +32 (0)2 720 92 70   
www.kyoceradocumentsolutions.be 
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