
Deze A3 kleurenprinter is de perfecte keuze voor veeleisende werk-
groepen en een productie-omgeving op kantoor. De afdruksnelheid is  
60 A4 pagina’s per minuut in monochroom en 55 pagina’s in kleur.  
Deze prestaties worden geborgd door een 8 GB Solid State Drive en  
een 320 GB HDD. De hoge afdruksnelheden kunnen hierdoor behouden 
blijven, zelfs op de maximale printresolutie. En door de nieuwe kleur-
technologie worden levendige afdrukken gemaakt. De maximale 
papiercapaciteit is 7.150 vel. Daarnaast maakt het vernieuwde 9 inch 
kleurentouchscreen de toegang tot alle functies zeer intuïtief.  
Hierdoor is de kleurenprinter voor iedereen makkelijk te gebruiken.

 Tot 60/55 pagina’s A4 per minuut in zwart-wit en kleur
Uitzonderlijke beeldkwaliteit dankzij nieuwe kleurentechnologie
Standaard afdrukresolutie van 1.200 x 1.200 dpi, 2 bit (vergelijkbaar  

    met 4.800 x 1.200 dpi)
Papierverwerkingsopties van A6 tot SRA3 en meer, tot wel 7.150 vel
Tot wel 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD aan geheugen en opslag
Duurzame componenten voor een uitzonderlijke efficiëntie, betrouw-  

    baarheid en een lage afvalproductie
Geschikt om via HyPAS af te drukken met KYOCERA-applicaties
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 ECOSYS staat voor ECOlogie, ECOnomie en SYSteemprinten. Met 
duur-zame 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.

MILIEUVRIENDELIJKE PRINTFUNCTIES
Dubbelzijdigafdrukken, N-Up printen, toner besparen (EcoPrint).

KYOCERA NETVIEWER
KYOCERA NetViewer zorgt voor complete monitoring en besturing van alle ECOSYS-printers en 
digitale KYOCERA multifunctionals vanaf elke Windows©-pc en voorziet daarmee in een 
ideaal netwerkbeheer. Ook wordt hiermee ondersteuning geboden voor het gestandaar-
diseerde SNMP-protocol. 

COMMAND CENTER RX

Via het Command Center RX kunnen verschillende instellingen worden gecontroleerd en 
gemanaged via de webbrowser. Bijvoorbeeld automatisch updaten van schermen, aanpas-
sen van gebruikersschermen, inzien van afdelings- of restrictie-instellingen. 

USB HOST INTERFACE VOOR USB FLASH MEMORY

Documenten kunnen via de USB Host Interface rechtstreeks worden afgedrukt vanaf een USB 
Flash Memory (zoals een USB-stick). Bestanden in het formaat PDF, XPS, TIFF of JPEG kunnen 
direct op het bedieningspaneel van de printer geselecteerd worden. Hiervoor is geen com-
puter vereist. 

PROFIELEN GEBASEERD OP PROGRAMMA’S

De KX printerdriver kan een directe link maken tussen een specifiek programma en een 
voorafingesteld afdrukprofiel. U kunt instellen dat alle documenten van een gebruiker 
of vanuit een bepaald programma altijd in zwart-wit en dubbelzijdig worden afgedrukt, 
waardoor toner en papierverbruik wordt gereduceerd.

ALGEMEEN 

Technologie: KYOCERA ECOSYS, kleurenlaser 
Bedieningspaneel formaat: 22,8 cm (9 inch) full-colour 
kleurenscherm, 15° – 90° kantelbaar  
Printsnelheid (pagina’s per minuut): tot 55/27 ppm A4/A3 
in kleur, tot 60/30 A4/A3 in zwart-wit  
Resolutie: 1.200 x 1.200 dpi, 2 bit depth voor printkwaliteit 
van 4.800 dpi equivalent x 1.200 dpi 
Opwarmtijd na inschakeling: 17 seconden of minder 
Tijd tot eerste pagina: 3,8 seconden of minder in zwart-
wit; 5,1 seconden of minder in kleur  
CPU: Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.2 GHz  
Geheugen (standaard maximaal): 4 GB RAM, 8 GB SSD  
+ 320 GB HDD
Standaard interface: 4x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, 
Fast Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT, slot voor 
optionele printserver, slot voor optionele SD card 
Afmetingen (B x D x H): basissysteem 602 x 665 x 790 mm
Gewicht: basissysteem circa 89 kg 
Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz 
Stroomverbruik: 
Printen: 960 W (in kleur en zwart-wit) 
Stand-by: 60 W 
Slaapstand: 1 W of minder 
Geluid (geluidsniveau ISO 7779/ISO 9296):
Printen monochroom: 55,4 dB(A) LpA
Printen in kleurr: 55,5 dB(A) LpA
Stand-by: 19,0 dB(A) LpA 
Certificering: GS, TÜV, CE
Deze machine is gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm 
ISO 9001 en milieurichtlijn ISO 14001 

VERBRUIKSMATERIALEN

Capaciteit van de toner is in overeenstemming met ISO/
IEC 19798
Tonerkit TK-8800K: zwart voor 30.000 pagina’s A4 
Starttoner: zwart voor 15.000 pagina’s A4
Tonerkit TK-8800C, TK-8800M, TK-8800Y: cyaan,  
magenta, geel voor 20.000 pagina’s A4 
Starttoner: cyaan, magenta, geel voor 10.000 pagina’s A4
WT-8500 afvaltonerbak: 40.000 vel of meer  
(ratio zwart-wit :kleur = 7 : 3)
Nietjes:  
SH-10 voor DF-7120, BF-730
SH-12 voor DF-7110

PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een 
papierdikte van maximaal 0,11 mm. Gebruik papier dat 
is aanbevolen door KYOCERA onder normale omgevings-
omstandigheden. 
Invoercapaciteit: 150 vel multifunctionele lade, 52 – 300 g/
m2  (banner 135 – 165 g/m2 ), A6R – SRA3 (320 x 450 mm),  
tabpapier (136 – 256 g/m2 ), banner maximaal 320 x 1.220 
mm; 2x 500 vel universele papiecassette, 52 – 300 g/m2, 1e 
cassette A6R tot A4R, 2e cassette A6R tot SRA3, Maximale 
invoercapaciteit met opties: 7.150 vel A4  
Duplexeenheid: standaard dubbelzijdig afdrukken  
A6R – SRA3 (320 x 450 mm), 64 – 256 g/m2 

Uitvoercapaciteit: standaard 500 vel bedrukte zijde onder,  
maximale uitvoercapaciteit met opties 4.300 vel.

PRINTFUNCTIES

Besturingstaal: PRESCRIBE 
Emulaties: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 
compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print en OpenXPS
Besturingssystemen: alle huidige Windows-besturings-
systemen, Mac OS X versie 10.8 of hoger, UNIX LINUX, 
evenals andere besturingssystemen op aanvraag
Lettertypes/barcodes: 93 contourlettertypes (PCL), 136 
lettertypes (KPDL3), 8 lettertypes (Windows Vista), 1 
bitmap font, 45 één-dimensionale barcodes plus twee-
dimensionale barcodes (PDF-417)
Printfuncties: encrypted PDF Direct Print, IPP printen, 
e-mail printen, WSD print, beveiligd printen via SSL, IPsec, 
SNMPv3, snel kopiëren, controleren en vasthouden, privé 
afdruk, taakopslag- en takenbeheerfuncties
Ondersteunt mobiel printen: KYOCERA Mobile Print app 
voor iOS en Android; AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, 
GoogleCloud Print

OPTIES

PF-7100 papiercassette: 2x 500 vel, 52 – 300 g/m2,  
A6R – SRA3 (320 x 450 mm), folio 
PF-7110 papiercassette: 2x 1.500 vel, 52 – 300 g/m2,  
A4, B5, letter 
PF-7120 A4 side deck: 3.000 vel, 60 – 300 g/m2,  
A4, B5 (PF-7100 of PF-7110 vereist)
JS-7100 Job separator:  
100 vel interne job separator, 52 – 300 g/m2, A5R – SRA3 
CB-7100W: houten onderkast  
CB-7110M: metalen onderkast

DF-7110* document finisher + AK-7100:  
Hoofduitvoer: maximaal 4.000 vel A4 (3.000 vel met 
attachment BF-730); maximaal 52 – 300 g/m2; max. A5R – 
SRA3. Extra uitvoer: 200 vel A4; 52 – 300 g/m2;  A6R – SRA3 
AK-7100: 100 vel; 52 – 300 g/m2;  A6R – SRA3. Nieten tot 
maximaal 65 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities, B5 – SRA3 
DF-7120* document finisher + AK-7100:  
Hoofduitvoer: 1.000 vel A4, 52 – 300 g/m2, A6R – SRA3,  
3 posities nieten tot 50 vel A4 of 30 vel SRA3  
AK-7100: 100 vel; 52 – 300 g/m2, A6R – SRA3,
*Bridge unit AK-7100 is vereist voor gebruik van DF-7110 
en DF-7120. 
PH-7C perforator voor DF-7120/DF-7110: 
2-gaten, 60 – 300 g/m2, A5R – A3 
MT-730(B) mailboxsorteerder voor DF-7110:
7 vakken x 100 vel A4, 50 vel A3/B4, 60 – 165 g/m2 
BF-730 booklet en tri-folding finisher voor DF-7110 
Dubbelvouwen: 52 – 256 g/m2, A3, B4, A4R 
Boekjes: maximaal 16 vel (64 pagina’s, 60 – 90 g/m2) 
Vouwen zonder nietjes: maximaal 5 vel (60 – 90 g/m2) 
Tri-folding: 60 – 105 g/m2, A4R 
Multi tri-folding: 5 vel (60 – 90 g/m2), 3 vel 
(91 – 105 g/m2) 
Data security kit (E): in lijn met ISO 15408 
met beveiligingsniveau EAL3
NK-7100 nummerieke keypad
USB IC Card Reader: Card Authentication Kit (B)AC 
UG-33: ondersteuning van ThinPrint
UG-34: Emulatie (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/ 
Diablo 630)
Optionele interface 
IB-35: Direct Wi-Fi Interface
IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/ 
1.000 BaseT 
IB-51: Wireless LAN Interface 

GARANTIE

Standaard 2 jaar carry in garantie. KYOCERA geeft op de 
drums en developers een garantie van 3 jaar of 
maximaal 600.000 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.


