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O seu Agente Autorizado Kyocera:

TASKalfa 002i  
GERAL

KYOCERA Laser Monochrome, 
HyPASTM 

: Up to 80 /40  
Resolution: 1200 x 1200 dpi , profundidade de 2 bits 

: Aproximadamente  30 segundos ou 
menos 

:  Aproximadamente 4,7  
segundos ou menos 
CPU:  

:  
: USB  Speed) 

Fast Ethernet porta para 
servidor  de impressão  opcional, porta para cartão SD e SDHC 
opcionais, porta para unidade de Fax opcional

 (W x D x H) –   
e painel incluídos ) 

Peso :   aproximadamente   
:  

Consumo de energia  
Impressão 7 W 

W ou menos

Impressão 4
4.3 dB(A) LpA

:  GS, TÜV, CE; Esta impressora é 
fabricada de acordo com ISO 9001 e 
as orientações ambientais ISO 14001. 

recomendado em condições ambientais normais.
: 

g/m2) máximo 305 x 1.220 mm ; 

A4, B5 ; 
ua

– 305 x 457 mm; 

:  
passagem) 270 folhas; 35 – 220 g/m2 (simplex), 50 – 220 g/
m2 (duplex); A6R – banner até 2.200 mm

: 
60 – 256 g/m

de   
Sepa
superior de 100 folhas, inferior de 250 folhas ; 
Máxima capacidade de saída,com opcionais de 4.300 folhas

Controlador de linguagem : PRESCRIBE 
:

compativel), PDF Direct Print, XPS Direct Print and OpenXP S

:  Todos os sistemas operativos 

mediante solicitação.

 C :  

tipos de códigos de barras unidimensionais mais 2 

:  

funcionalidade de gestão de tarefas

: 

: 
:  –

: com intervalos de  
: 

: 
electrónica, função 2 em 1 e 4 em 1, modo de Repetição 
de Imagem, numeração de páginas, modo de capa, cópia 
de livretes, interrupção de cópia, sobreposição de pré-
impressos, função de carimbo e de salto de páginas em 
branco.

: passos
: Texto + foto, texto, foto, map a 

:  

:  
Scan) 220 imagens por minuto a preto

:  600, 400, 300, 200, 200 x 100, 
200 x 200, 200 x 400 dpi (24 bits)

:  A até
Original recognition:  Text, photo, text  + photo, optimised 
for OCR

:  PDF (high compression, encrypted, PDF/
A), PDF (OCR), JPEG, TIFF, XPS, OpenXPS

C
: 

: Máximo
: Máximo segundos  (JBIG)

:

Fino
Superfin o
Ultrafino

: até  
: JBIG, MMR, MR, MH

:  
transmissão, rodar recepção, recepção de fax duplex, 
recepção de memória, mailbox, diagnóstico remoto, fax 
duplo com segundo sistema de fax

ÍVEIS

T -Kit: Toner microfino preto para 70.000 

 Waste T oner Bottle : a substituir a cada 600.000 
páginas (considerando uma mancha de impressão de 
Cartridge de agrafes  

Fax System 
Internet Fax Kit (A)
Manuseamento de papel  

Alimentador de papel  
2 x 500 folhas, 60-256 g/m2, A5R-304,8 x 457,2 mm, folio  

Alimentador de papel 
3.000 folhas, 60-256 g/m2, A4, B5, letter

Alimentador de papel  
500 folhas, 60 – 256 g/m2, A5R – 305 x 457 mm
PF- :  3.000 folhas, 60-256 g/m2,  A4, B5  

 
Tabuleiro principal: Máximo de 4.000 folhas A4 (3.000 folhas 
com acessório BF-730); máximo 60-300 g/m2;  máximo 
B5R-305 x 457 mm
Sub tabuleiro: 200 folhas A4, 60-300 g/m2, A6R  – 305 x 457 mm)  
Sub tabuleiro (topo): 100 folhas A4, 60-300 g/m2, A 4-A6R 
Agrafador: Máximo 65 folhas A4 ou 30 folhas  A3, em 3 posições 
distintas, B5-305 x 457 mm

2/4 furos ou tipo sueco, A5R-A3, 60-300 g/m2  
para

7 tabuleiros x máximo de100 folhas A4, 50 folhas A3/B4, 
60-163 g/m

 
Máximo de 64 páginas (16 folhas), dobragem e agrafagem de 
booklet, 60-256 g/m2. A3, B4, A4R, folha de capa 60-220 g/m2 
(simplex), tri-folding; 60-120 g/m2, multi tri-folding: 5 folhas 
(60-90 g/m2), 3 folhas (91-120 g/m2)
Copy tray (D):  Tabuleiro superior de 100 folhas, inferior de 250 
folhas  

 (A)  
Guia para papel  em formato de banner, até 10 folhas

Data Security Kit (E)  
ISO 15408 (critério comum) com segurança de nível EAL3
SB IC Card Reader: Autentica ção de cartões Kit(B) 

: 
Suporte  T hinPrint 

Emulação  

Direct Wi-Fi Interface  
Gigabit-Ethernet board 

Wireless Lan Interface


