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TASKalfa 1800
TASKalfa 2200
ČERNOBÍLÁ MULTIFUNKČNÍ
ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A3

Tyto multifunkce TASKalfa 1800 a 2200 byly navrženy tak, aby významně
zjednodušovaly vaše pracovní procesy. Každá část zařízení byla vytvořena
tak, aby přinášela výjimečnou spolehlivost a zvýšenou výkonnost – ať už
se jedná o životnost komponentů nebo intuitivní design kontrolního
panelu. Tato kompaktní zařízení jsou velmi jednoduchá na použití
a rychle zastanou všechny požadavky – tisk, kopírování nebo skenování.

KOMPAKTNÍ
OBCHODNÍ
SPOLEČNÍK.

Rychlost až 18/22 stran formátu A4 a 8/10 stran formátu A3 za minutu
Standardní funkce tisku a barevného skenování
Jednoduché oboustranné kopírování dokladů na jeden list papíru
600dpi laserová technologie s 256 odstíny šedí dodá kopiím ostřejší
text a reálnější barvy
Vytištění první kopie do 6,9 sekund
Volitelná duplexní jednotka pro úsporný oboustranný tisk
Volitelně duplexní podavač originálů na 50 listů
Standardní kapacita papíru 400 listů (volitelně až 1 300 listů)
Komponenty s vysokou životností

Modely TASKalfa 1800, TASKalfa 2200 jsou vybaveny komponenty s dlouhou životností, které zaručují jejich účinný a spolehlivý provoz a umožňují dostát náročným
požadavkům rušného kancelářského prostředí. TASKalfa 1800, TASKalfa 2200 zajistí vysokou produktivitu a maximální flexibilitu při minimálním dopadu na životní prostředí.

OBECNÉ VLASTNOSTI

TISKOVÉ FUNKCE

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Technologie: Černobílá laserová technologie KYOCERA

CPU: ARM v5 base core equivalent, 500MHz

Manipulace s papírem

Rychlost tisku: TASKalfa 1800: až 18/8 stran A4/A3/min.
TASKalfa 2200: až 22/10 stran A4/A3/min.

Paměť: standardní max. 256 MB

Oboustranný podavač originálů DP-480
50 listů, oboustranné skenování, 45–120 g/m2, A3 – A5R,
Folio, Ledger-statement-R

Rozlišení: 600x600 dpi, 256 odstínů šedi
Doba zahřívání: meně než 17,2 sekund
Doba do vytištění první strany: méně než 5,7 sekund
Rozměry (Š x H x V): 565 mm x 527 mm x 485 mm
Hmotnost: cca 26 kg
Napájecí soustava: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie
TASKalfa 1800: Tisk: 385 W; Pohotovostní režim: 75 W;
Klidový režim: 1,54 W
TASKalfa 2200: Tisk: 415 W; Pohotovostní režim: 76 W;
Klidový režim: 1,54 W
Hlučnost (ISO 7779/ ISO9296)
Kopírování: 62 dB(A) LpA
Pohotovostní režim: 40 dB(A) LpA
Certifikáty: GS, TÜV, CE
Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001
a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

Emulace: Hostitelský tiskový systém pro všechny aktuální
systémy Windows
Rozhraní: USB 2.0 (vysokorychlostní)
KOPÍROVACÍ FUNKCE
Maximální velikost originálu: A3

Zásobník papíru PF-480: 300 listů; 64–105 g/m2;
A3 – A5R,Folio, Ledger-Statement-R (max. mohou být
přidány 3 zásobníky)

Souvislé kopírování: 1–999

Duplexní jednotka DU-480
64–105 g/m2; A3 – A5R, Folio, Ledger-Statement-R

Zvětšení / zmenšení: 25–400% po 1% krocích

Jiné

Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení
5 hodnot zmenšení / 5 hodnot zvětšení

Vrchní kryt (H)

Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické
třídění, rotační třídění*, automatické přepínání zásobníků,
oboustranné kopírování**, kombinace palcového /
metrického kopírování, 2 a 4 originály na jednu kopii,
možnost přednastavených vlastností tisku
* pouze s volitelným zásobníkem papíru PF-480
** pouze s duplexní jednotkou DU-480

Stolek
Dřevěný / kovový s úložnou kapacitou včetně koleček
CB-480L (nízký/dřevěný)
CB-480H (vysoký / dřevěný)
CB-481L (nízký / kovový)
CB-481H (vysoký / kovový)

Expoziční módy: automatický, ruční: po 7 krocích

* Ke každému stolku může být připojen pouze
1 zásobník papíru.

ZPRACOVÁNÍ PAPÍRU

Kvalita obrazu: Text + Foto, Text, Foto

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází
z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím
papír doporučený společností KYOCERA za standardních
podmínek okolního prostředí.

SKENOVACÍ FUNKCE

Zásobník toneru TK-4105: Mikrojemný černý toner na
15 000 stran při 6% pokrytí na A4

Vstupní kapacita: Víceúčelová přihrádka na 100 listů,
45–160 g/m2, A3, A4, A5, A6, Ledger, Letter, Legal
Univerzální zásobník papíru na 300 listů,
64–105 g/m2, A3, A4, A5, Ledger, Letter, Legal
Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků
1 300 listů

Funkce
Skenování do PC, skenování do e-mailu
Rychlost skenování: 22 originálů / min. (600 dpi, A4)
Rozlišení skenování: 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi,
(256 odstínů šedi na jednu kopii)
Max. velikost originálu: A3
Typy originálu: text, foto, text + foto
Formát výstupu: PDF, JPEG, BMP, TIFF

Výstupní kapacita: 250 listů potiskem dolů

Kapacita startovacího toneru je 3 000 stran A4
při 6% pokrytí.
TECHNICKÉ PARAMETRY *
Celková životnost stroje: 300 000 stran
Životnost válce: 150 000 stran
Max. měsíční zatížení: 30 000 stran
Doporučené měsíční zatížení: 5 000 stran
Max. denní zatížení: 1 500 stran
* Tento údaj platí za předpokladu správného používání
stroje dle podmínek výrobce, včetně používání
originálního spotřebního materiálu, pravidelných
servisních prohlídek atd.
ZÁRUKA
Standardní záruka je 2 roky. Kyocera zaručuje životnost
válců a vývojnic po dobu 2 let nebo do vytištění 150 000
stran (která okolnost nastane dříve) za předpokladu,
že je tiskárna používána a čištěna v souladu se servisními
pokyny.
Rozšíření záruky na tiskárnu
a volitelné doplňky na místě
až na 5 roky.

JANUS spol. s r.o. – Sarajevská 8 – Praha 2 – tel.: 222 56 22 46 – fax: 222 56 32 55
www.janus.cz – info@janus.cz
JANUS SK, spol. s r.o. – Rybničná 40, Bratislava – tel.:+421 2 33 595 470
www.kyocera.sk – obchod@janussk.sk
KYOCERA Document Solutions Europe B.V.– www.kyoceradocumetsolutions.eu
* TASKalfa 1800, 2200 – Česky - Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné.
Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto
datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo
registrované obchodní značky svých společností.
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