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ECOSYS M2735dw 
GERAL

:  KYOCERA ECOSYS  Laser
Painel de controlo : táctil a cores de 10,9cm

Velocidade :  Até 35 páginas por minuto em A4 

:

: Máximo de 20.000 páginas 

mensais  

:  Cerca de 20 segundos ou menos

: Aproximadamente 6,8 

segundos ou menos 

:  Aproximadamente 6,9 

segundos 

CPU: 

Memória : Standard 512 MB , máximo de 1.536 MB 

:  

Interface, Gigabit Ethernet 

LAN, Slot for 

optional SD/SDHC-Card

:  
x 

Peso :  : Aproximadamente

:  

Consumo de energia :  
Impressão/cópia
Modo ready
Sleep mode W

):  
Cópia/impressão
Ready/Standby
Sleep mode: Demasiado baixo para ser mensurável

:  GS, TÜV, CE 
Este equipamento é fabricado de acordo com a norma 
de qualidade ISSO 9001 e ambiental ISSO 14001.  

Todas as capacidades de papel referidas são baseadas 
numa espessura máxima de 0,11 mm. Por favor, utilize 

ambientais normais.

Capacidade de entrada : 

Custom (70 x 148 mm – 216 x 356 mm)

B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm – 216 x 356 mm)
Capacidade máxima de alimentação de papel, incluindo 

:  Impressão frente e verso standard, suporta 
gramagens de 60 a 163 g/m2, A4, A5, B5, Letter, Legal

Proces sador de documentos : folhas  – , A  
  x  x 

Capacidade de saída :  150 folhas com a face para baixo 

Controlador de linguagem :  PRESCRIBE IIc

:
PDF Direct Print, XPS/OpenXPS

:  

mediante pedido.

: fontes escaláveis para  
es  para fonte 

códigos de barras unidimensiaonais  (e.g. 
 com geração automática de comprovação 

(outros códigos de barras disponíveis como opção)

Dimensão máxima do original : A4 (vidro de exposição)/

Legal (Processador de documentos)

Cópia em continuo :  (com memória opcional 

instalada)

Zoom range: 

:  /   

Modo de exposição : 

:  Texto + Foto, Foto, Texto, Map a 

Características :  

identificação, programa, impressão prioritária, controlo 

de densidade de cópia automático, digitalização 

contínua, mudança automática de cassete.

Funcionalidade :

Velocidade de digitalização : a 
preto a cores )

: 

x x x 

Dimensão máxima de digitalização :  A4 (vidro de 
exposição),  Legal  (processador de documentos)

: 
texto para OCR, light texto/ fine line

:   alta 
compressão , PDF encriptado , JPEG, XPS

Método de compressão : MMR/JPEG

Características : Livro de endereços integrado, LDAP, 

branco

FUNÇÕES DE FAX  

Compatibilidade : ITU-T 

Velocidade de modem:  Máximo de 

Velocidade de transmissão :  Menos de 3 segundos

Velocidade de digitalização : 2 segundos por folha

Livro de endereços : entradas

Densidades de digitalização :  

 x o  x 

Superfino  x o  x  

Dimensão máxima do original :

Método de compressão :  JBIG, MMR, MR, MH

Características :  Fax de rede, transmissão e recepção 

duplex, transmissão e recepção “polling”, difusão

CONSUM ÍVEIS

A capacidade do toner inicial fornecido com o 
equipamento é de 1.000 páginas A4.

 Toner microfino preto para 3.000 
páginas A4, de acordo com a norma ISO/IEC 19752

OP CIONAIS

PF-1110,alimentador de papel (máx. duas unidades ):  
Máximo de 250 folhas, 60 – 163 g/m2, A4, A5, A6, B5, 
Letter, Legal, Custom, (105 x 148 mm a 216 x 356 mm)

Expansão de memória :

  Suporte Thinprint

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):  

Suporte para várias chaves de autenticação disponíveis

  Mesa/armário em madeira com rodas, 
capacidade de armazenamento  

GARANTIA  

Garantia geral de um ano. Garantia adicional de tambor 
e developer de 3 anos ou 100.000 páginas, de acordo 
com o que primeiro for atingido. A garantia (facultativa) 
de tambor e developer cessa, sempre que forem usados 
no equipamento consumíveis não originais Kyocera. A 
garantia de tambor não abrange em caso algum riscos, 
sulcos ou outras irregularidades na superfície do 
referido tambor. 

O seu Revendedor Autorizado Kyocera:

mudar sem aviso prévio. A informação está correcta no momento da sua impressão. Para que 

respectivos detentores, do que aqui de dá e se toma conhecimento. 


