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Compacte
multifunctionele printers
voor kantoor en thuis 



Licht en compact
Door het compacte ontwerp kan de printer gewoon op het bureau worden geplaatst, 
of u nu op kantoor bent of thuis werkt. Als de werkdag erop zit, zet u de printer eenvoudig 
weg in de kast. 

Eenvoudig in gebruik
De printer heeft een eenvoudige en intuïtieve online tool 
(KYOCERA Client Tool) en bedieningspaneel, waardoor u 
documenten gemakkelijk kunt afdrukken en scannen. 

+ Kopiëren
+ ID Card kopiëren
+ Scannen

+ Dichtheidsaanpassing 
+ Programmafunctie

KYOCERA Client Tool

Bedieningspaneel

+ Stop
+ Start

+ Draadloos 
   netwerk
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*Afbeelding is alleen voor illustratieve doeleinden.  
 Beschrijvingen kunnen afwijken van de daadwerkelijke inhoud 
 door pagina-updates. 



Eenvoudig te installeren
In het online downloadcentrum kunt u een video bekijken waarin de installatieprocedure en 
het downloaden van de driver, het hulpprogramma en het installatieprogramma worden uitgelegd.
Heeft u bijvoorbeeld een papierstoring of is de papierlade leeg? De KYOCERA Client Tool 
geeft pop-upberichten die u naar online video's leiden en de oplossing voor het probleem 
laten zien. Met behulp van de QR-code op de printer heeft u snel toegang tot deze video's.
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Webpagina - Global Download Center

*Afbeelding is alleen voor illustratieve doeleinden. Beschrijvingen kunnen 
afwijken van de daadwerkelijke inhoud door pagina-updates. 

Global Download Center

Met behulp van de KYOCERA Client Tool kunt u faxdocumenten delen tussen thuis en kantoor. 
Print- en scantaken van medewerkers die thuiswerken kunnen worden opgeslagen en periodiek 
worden geëxporteerd. 
Om werknemers te compenseren voor hun printkosten terwijl ze thuiswerken, kunnen de 
gemaakte kopieën, prints en scans worden geteld en opgeslagen op de computer van de 
thuiswerkende medewerker. 

*Kyocera MFP uitgerust met faxfuncties.

Extra functies voor werken 
op afstand 
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Specificaties

ALGEMEEN 
KYOCERA Laser
Bedieningspaneel: 2 cijfers 7 seg LED
Printsnelheid: tot 20 pagina's A4 per minuut
Resolutie: snel 1.200 (1.800 × 600 dpi) afdrukkwaliteit, 600 x 600 dpi 
(afdrukken/scannen/kopiëren)
Opwarmtijd: Ca. 20 seconden of minder
Tijd tot eerste afdruk: 8 seconden of minder
CPU: 450MHz
Geheugen: 64MB
Standaard interfaces: USB 2.0 (Hi-Speed USB), WLAN (IEEE 802.11 
b/g/n)
Afmetingen (B × D × H): 370 x 320 x 240 mm
Afmetingen inclusief verpakking (B × D × H): 454 x 404 x 414 mm
Gewicht: circa 6,2 kg inclusief initiële toner
Gewicht inclusief verpakking: 8,8 kg
Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz
Stroomverbruik: 
Kopieermodus: 345,3 W
Afdrukmodus: 341,1 W
Stand-by: 3,3 W
Slaapstand: 0,4 W
Geluidsniveau (geluidsdrukniveau aan het oppervlak: ISO 7779 
meetafstand van 1 meter) 
Kopiëren/afdrukken: 51 dB(A) L pA
Stand-by: 28 dB(A) L pA
Certificering: TÜV/GS, CE deze machine is gefabriceerd volgens de 
kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieurichtlijn ISO 14001

PAPIERVERWERKING
Alle vermelde papiercapaciteiten zijn gebaseerd op een 
papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik papier aanbevolen door 
KYOCERA onder normale omgevingscondities. 
Invoercapaciteit: 150 vel universele voorcassette, 65-105 g/m2, A4, 
A5, B5, Letter, Legal, 16K, Custom (148 - 216 x 356 mm)
Uitvoercapaciteit: standaard 50 vel met bedrukte zijde naar 
beneden

KOPIEERFUNCTIES
Maximaal formaat origineel: A4 / Letter
Continu kopiëren: 1 - 99
Zoombereik: 25 - 400 % in stappen van 1
Vaste vergrotingsverhoudingen: : 4 verkleinings-/4 vergroting-
spercentages
Beeldafstellingen: tekst + foto, foto, tekst
Functies: EcoPrint (kopiëren), 2in1, 4in1, ID-kaart kopiëren

SCANFUNCTIES
Vereist Windows-besturingssysteem en gebruik van Client 
Tool-functionaliteit: scannen naar SMB, scannen naar e-mail, 
netwerk-TWAIN, WIA-scannen
Resolutie scannen: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 256 
grijstinten per kleur
Scanformaat: A6 - A4, Letter
Herkenning origineel: tekst, foto, tekst + foto
Bestandstypen: TIFF (MMR/JPEG-compressie), PDF (MMR-com-
pressie), hoge-compressie PDF, JPEG, BMP, PNG
Functies: kleurenscan

VERBRUIKSMATERIALEN
Gemiddeld continu tonerrendement volgens ISO/IEC 19752 

TK-1248 tonerkit: toner zwart voor 1.500 pagina's A4, 
startertoner 700 pagina's A4 inbegrepen in de doos
DK-1248 Drumeenheid: drumkit voor 10.000 pagina's A4, 
starterdrum 10.000 pagina's A4 inbegrepen in de doos

Standaard 2 jaar garantie. 
Mits de machine wordt gebruikt en gereinigd in 
overeenstemming met de service-instructies.
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Branch O�ce Germany, Otto-Hahn-Straße 12 – 40670
Meerbusch – Germany. 
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