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Wifi & Wifi Direct als optie

40 ppm in A4 en 22 ppm in A3

A3 monochrome printer

ECOSYS P4140dn

Flexibel en zuinig.
Deze compacte zwart-wit A3-printer biedt een uitbreidbare papiercapaciteit tot maximaal 
6 papierladen voor flexibele papierverwerking. Bovendien heeft deze printer uitgebreide 
standaardbeveiligingsfuncties voor de optionele SSD- en ECOSYS-technologie met lange 
levensduur.



KYOCERA Document Solutions garandeert niet dat genoemde specificaties foutloos zijn. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informatie is correct op het
moment van drukken. Alle andere merk- en productnamen zijn mogelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren en worden hierbij erkend.

kyoceradocumentsolutions.be

KYOCERA Document Solutions Belgium nv
Sint-Martinusweg 199-201, 1930 Zaventem
Tel.: +32 (0)2 720.92.70

ECOSYS P4140dn – Specificaties

ECOSYS staat voor ECOlogy, ECOnomy en SYStem printing. Met hun componenten 
met een lange levensduur zijn ECOSYS-modellen ontworpen om de duurzaamheid 
te maximaliseren en de totale eigendomskosten met betrekking tot onderhoud, 
beheer en verbruiksgoederen te minimaliseren. Het cartridge-vrije systeem bete-
kent dat alleen de toner moet worden vervangen. Met het modulaire ontwerpcon-
cept kunt u workflowverbeteringsfuncties naar wens toevoegen. Geïntegreerde
systeemsoftware biedt op lange termijn compatibiliteit met meerdere netwerken.
De componenten met lange levensduur van Kyocera kosten u en het milieu minder.

KYOCERA Document Solutions Partner 

ALGEMEEN 
KYOCERA ECOSYS Laser monochrome Printer 
Bedieningspaneel: 5-regelig verlicht LCD scherm met 
alfanummeriek toetsenbord
Printsnelheid: tot 40/22 pagina's A4/A3 per minuut,  
Dubbelzijdige printsnelheid: tot 28/11 pagina's A4/A3 per minuut
Resolutie: 1.200 × 1.200 dpi
Opwarmtijd: 18 seconden of minder
Tijd tot eerste pagina: 6,3 seconden of minder 
CPU: ARM Cortex-A9 1200 MHz
Geheugen: 512 MB (standaard), 2,5 GB RAM (maximaal) 
Standaard interfaces: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 × USB Host 
Interfaces, Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000base-T), 
slot voor optionele interne printserver of SSD hard disk, slot voor 
optionele SD/SDHC-Card
Geïntegreerde accounting: 100 afdelingscodes
Afmetingen (B × D × H): 477 mm × 410 mm × 343 mm inclusief 
projecties
Gewicht: basissysteem inclusief toner: circa 21 kg
Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz
Stroomverbruik:  
Printen: 632 W 
Stand-by: 11 W 
Slaapstand: 0,5 W
Geluid (geluidsdruk ISO 7779 gemeten op een afstandvan  1 meter):  
Printen: 50,7 dB(A) L pA

Stille modus (bij lagere afdruksnelheid): 47,9 dB(A) L pA

Stand-by: niet meetbaar
Certificering: TÜV/GS, CE. Deze machine is vervaardigd volgens
de ISO 9001-kwaliteitsnorm en de ISO 14001-milieunorm.

PAPIERVERWERKING
Alle vermelde papiercapaciteiten zijn gebaseerd op de
papierdikte van maximaal 0,11 mm. Gebruik papier dat door
Kyocera wordt aanbevolen onder normale omgevingscondities.
Invoercapaciteit: multifunctionele lade: 100 vel, 60–220 g/m2,  
A3, B4, A4R, A4, A5, A6R, B5, Letter, LetterR, Legal, Ledger, 
Custom (70 × 148 mm tot 297 × 1220 mm); 
Universele papiercassette: 500 vel, 60–120 g/m2, A3, B4,  
A4R, A4, A5, A6R, B5, Letter, LetterR, Legal, Ledger, Custom  
(105 × 148 mm tot 297 × 432 mm);
Maximale invoercapaciteit inclusief opties: 2.600 vel
Standaard duplexfunctie: ondersteunt 60–120 g/m2, A3–A5R
Uitvoercapaciteit: standaard 500 vel bedrukte zijde onder, met 
sensor “vol met papier” en optioneel 250 vel bedrukte zijde boven 
met PT-4100

PRINTFUNCTIES
Controllertaal: PRESCRIBE
Emulaties: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, 
XPS Direct Print, Open XPS, TIFF/JPEG Direct Print, IBM Proprinter 
X24E, Epson LQ-850, Line Printer
Besturingssystemen: alle huidige Windows besturingssystemen,
Mac OS X versie 10.9 of hoger, UNIX LINUX, evenals andere
besturingssystemen op aanvraag
Lettertypes/barcodes: 93 contourlettertypes (PCL), 136 
lettertypes (KPDL 3) 8 lettertypes (Windows Vista), 1 Bitmap 
font, 79 barcodes (bijv. EAN8, EAN13, EAN128) met automatische 
generatie van checksums en ondersteuning van tweedimensionale 
barcodes PDF-417 onder PRESCRIBE (PCL en andere barcodes 
beschikbaar als optie)  
Printfuncties: toner-bespaarstand, N-Up-printen (meerdere 
pagina's op één vel), Duplex-print (dubbelzijdig printen), Proof 
en hold voor meerdere set-prints, Poster-print (meerdere vellen 
voor één pagina), banner-print tot 1220 mm, e -mail afdrukken, 
afdrukken via internet IPP 1.0, WSD-afdrukken 
Beveiligingsfuncties: veilig afdrukken via SSL, Privé-afdrukken 
via pincodebescherming, gecodeerde PDF Direct Print, 
beveiligingswatermerk, beveiligde documenten opgeslagen 
op optionele SSD met gratis activering van de functionaliteit 
van de gegevensbeveiligingskit (gegevenscodering en 
veilig overschrijven-wissen van verouderde informatie) en 
gegevensopschoning voor voorbereiding aan het einde 
van de levensduur, beveiligde communicatie met IPSec, 
HTTPS, SNMPv3, IPP via SSL, toegangscontrole via lokale en 
netwerkverificatie (Kerberos, NTLM, 802.1x), gebruikersbeheer, 
netwerkpoortbeperkingen, blokkering van interfaces, blokkering 
van USB-drives en vergrendeling van het bedieningspaneel 
Ondersteunt mobiel printen: AirPrint, Mopria, Google Cloud 
Print compliant, Direct Wi-Fi (optioneel), MyPanel en KYOCERA
Mobile Print app voor iOS and Android

VERBRUIKSMATERIALEN
Capaciteit van de toner is in overeenstemming met ISO/IEC 19752
TK-7310 tonerkit: microfijne toner zwart voor 15.000 pagina's A4, 
capaciteit van starttoner is 7.500 pagina's A4

OPTIES
PF-4110 papiercassette: 1 × 500 vel; 60–120 g/m2; A3, B4,  
A4-R, A4, A5, B5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Custom  
(148 × 210 mm tot 297 × 432 mm) (maximaal 4 units)
CA-3100: onderzetplankje op wieltjes zorgt voor meer stabiliteit 
(verplicht bij montage van 4 cassettes PF-4110) 
PT-4100: uitvoerlade voor 250 vel, bedrukte zijde boven
Geheugenuitbreiding:  
MD3-1024: 1 GB
MDDR3-2G: 2 GB
HD-6: 32 GB SSD
HD-7: 128 GB SSD
Card Authentication Kit (B) AC: USB IC-kaartlezer ondersteunt
verschillende authenticatiekaartsleutels
UG-33: ondersteunt ThinPrint
Optionele interfaces: 
IB-36: Direct Wi-Fi Interface 
IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45)
IB-32B: IEEE1284 interface 

GARANTIE
Standaardgarantie: 2 jaar "Pick Up - Repair - Return" garantie, 
uitsluitend op BeLux grondgebied. Kyocera garandeert bij de 
drum en developer een garantie van 3 jaar of 500.000 pagina's 
(afhankelijk van wat eerder gebeurt), op voorwaarde dat elke 
machine wordt gebruikt en schoongemaakt in overeenstemming 
met de service-instructies.
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.




