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Tegenwoordig is het motto slimmer werken, of aan de 
zijlijn staan. De versnelde digitalisering is van invloed op 
elk bedrijf. Als u wilt groeien en duurzame zakelijke kansen 
benutten, is het toekomstbestendig maken van uw bedrijf 
cruciaal voor uw strategie. 

Op afstand en hybride werken stonden de afgelopen 
tijd centraal en hebben het belang van een flexibel 
organisatorisch raamwerk duidelijk gemaakt.

De oplossingen op het gebied van documentbeheer 
en gegevensbeveiliging die ons gisteren nog goed van 
pas kwamen, blijken achterhaald in deze periode van 
ongekende verstoring, mobiliteit en onzekerheid. 

Daarom hebben wij oplossingen ontwikkeld voor de 
problemen van vandaag, zoals productiviteit, beveiliging 
en papierloze werkplekken. 

Klanten vragen steeds vaker om kwaliteit, kwantiteit, 
kosteneffectiviteit en een persoonlijke service. Om meer  
te kunnen leveren, heeft u betrouwbare hulp nodig.

Ook uw organisatie blijft veranderen. Er zijn steeds 
meer apparaten die verbinding maken met uw gedeelde 
databases. Werken op afstand is blijvend en medewerkers 
hebben de juiste middelen nodig om documenten snel 
en veilig te printen, scannen en delen, ongeacht waar ze 
werken.  

Het aantal nieuwe cyberdreigingen is in de afgelopen 
jaren enorm gestegen. Er is dus een volledige 
heroverweging van uw beveiliging nodig.

Wij hebben ons gerealiseerd dat de oplossingen  
waarmee wij onze klanten in het verleden hielpen om  
hun bedrijf te laten groeien, ook moesten veranderen. 

Daarom presenteren wij u vier gloednieuwe A3-
kleurenmultifunctionals: de TASKalfa 4054ci, 5054ci, 
6054ci en 7054ci die zeer betrouwbaar zijn, een  
constante professionele kwaliteit leveren en u  
helpen te groeien.

Introductie
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Of het nu gaat om smartphones of tablets, slimme televisies 
of pc's, gebruiksgemak is het allerbelangrijkst. 
Waarom zou dat voor uw printer anders zijn? Waarom nog 
langer accepteren dat printers de druk verhogen in plaats 
van dat ze het werk verlichten? 

Elke minuut die u besteedt aan het zoeken naar de 
gewenste functie tussen verwarrende pictogrammen, terwijl 
u alleen maar een document wilt printen of scannen, is 
tijdverlies. Deze tijd zou u eigenlijk moeten besteden aan 
het toevoegen van waarde aan uw organisatie.

Deze nieuwe serie is uitgerust met een 10,1-inch resistief 
display dat intuïtief en gebruiksvriendelijk is. Door de 
vermindering van het aantal knoppen hoeft u in de meeste 
gevallen alleen nog maar het tabletachtige scherm te 
gebruiken, terwijl u toch toegang heeft tot alle functies van 
de machine.

De nieuwe TASKalfa 7054ci-serie combineert een 
eenvoudig, strak ontwerp met een op gebaren 
gebaseerde bediening. Gemakkelijk te begrijpen 
pictogrammen en overzichtelijk geplaatste belangrijke 
informatie zorgen ervoor dat gebruikers de printer 
probleemloos kunnen bedienen.
 
Minder verwarring betekent minder fouten bij het afdrukken 
en scannen van documenten. Dit heeft een positieve 
invloed op de productiviteit en gebruikerservaring van uw 
medewerkers.

1. Bruikbaarheid

Een machine die meewerkt 
in plaats van tegenwerkt.

Eenvoudig
Pictogrammen en afbeeldingen 
maken het gemakkelijk om 
door de interface te navigeren.

Maak kennis met de nieuwe interface
Door de standaardkleuren en begrijpelijke pictogrammen is het gebruik van deze printers zeer eenvoudig.

Intuïtief
Belangrijke informatie 
wordt benadrukt. Selecteer 
instellingen met gebaren.

Efficiënt
Minder stappen en instellingen  
kost veel minder tijd.



4

Razendsnel scannen
De TASKalfa 4054ci, 5054ci, 6054ci en 7054ci, 
kunnen uitgerust worden met de nieuwe high-speed 
documenttoevoer (DP-7160 en DP-7170). Deze optionele 
unit scant tot maar liefst 274 afbeeldingen per minuut. 

Elke pagina wordt verwerkt
Onze nieuwe machines zijn sterren op het gebied van 
nietjesdetectie. 

De ultrasone detectiefunctie voor meervoudige papierinvoer 
zorgt er bovendien voor dat er geen gescande pagina's 
worden gemist tijdens het digitaliseren van een papieren 
document.

2. Vergroot uw productiviteit

Verschillende formaten scannen is geen probleem
Door de scanfunctionaliteiten van uw machine uit te 
breiden met deze accessoire, is het heel eenvoudig zonder 
oponthoud verschillende formaten te scannen. De originelen 
worden beschermd en u bent sneller klaar, zodat de printer 
weer gebruikt kan worden voor andere taken.  

Documenten netjes gerangschikt
De scans zijn van hoge kwaliteit en alle documenten worden 
netjes gerangschikt met de automatische gekantelde 
correctiefuncties van zowel de documenttoevoer als de 
glasplaat. 

Scannen naar mappen 
Dit kan in de praktijk nog wel eens lastig zijn. Wij 
hebben de eens zo gecompliceerde installatie van de 
scan-to-folder-functie eenvoudig gemaakt op zowel de 
MFP als de pc. Gebruikers kunnen snel en gemakkelijk 
bestemmingsmappen kiezen en maken. 

Als u veel papieren documenten wilt gaan digitaliseren 
is het goed om te weten dat deze modellen 4.999 
enkelzijdige en 5.000 dubbelzijdige documenten in één 
enkel bestand kunnen verwerken.

DP-7160/7170
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Twee voorbeelden zijn:

 + Kyocera Fleet Services – uw printers worden 
realtime gecontroleerd, mogelijke problemen worden 
geïdentificeerd en verholpen voordat ze zich voordoen. 
Met KFS heeft u controle over al uw printers, hierdoor 
worden uw kosten verlaagt en staan machines niet 
onnodig stil. 

 +  MyQ - deze printmanagementoplossing is ontworpen 
om uw vertrouwelijke gegevens te beschermen en uw 
afdrukkosten te verlagen.  
Met de Print & Follow™ -functies kunnen documenten 
vanaf elke machine veilig worden afgedrukt. MyQ is 
beschikbaar als on-premise en cloudoplossing (SaaS).

Preventie > herstellen
Naadloze configuratie van scannen naar 
map, eenvoudige correctie van gekantelde 
documenten en nietjesdetectie zorgen ervoor 
dat uw team op volle snelheid kan blijven 
werken.

Minder stilstand van de printer
Bij een storing in de machine, worden alleen 
de functies die verband houden met de 
storing uitgeschakeld. Alle andere functies 
kunnen worden gebruikt na het opnieuw 
opstarten van de machine.

Inserter/Z-folding
Met behulp van een Z-vouweenheid of 
invoegeenheid met afwerkeenheid kunt u 
onder andere boekjes inbinden, Z-vouwen, 
nieten en perforeren.

Diverse verdeelmogelijkheden
Scan in één keer meerdere bonnen of 
visitekaartjes en digitaliseer de gegevens. 
Gebruikers kunnen vervolgens elk document 
afzonderlijk opslaan in de gewenste map.

Waardevolle functionaliteiten

Keypoint Intelligence - Buyers Lab (BLI) heeft veel multifunctionals van Kyocera 
beoordeeld als 'Betrouwbaar' en 'Sterk aanbevolen'. Dit wereldwijd erkend 
keurmerk waardeert al jarenlang de kwaliteit van onze machines.

Naast deze nieuwe serie multifunctionals hebben we software ontworpen, om u te helpen uw bedrijf te laten groeien. 

Keypoint Intelligence - 
Buyers Lab (BLI) heeft  
veel Kyocera 
multifunctionals 
beoordeeld als 
'betrouwaar' en  
'sterk aanbevolen'.
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Veilige multifunctionele internetmail-
extensies (S/MIME)
 
Met Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions  
(S/MIME) kunnen gebruikers e-mails versleutelen en  
digitaal ondertekenen. 

Automatische update-certificering (SCEP)
 
Hierdoor kan de multifunctional automatisch certificaten 
ophalen bij de Certification Authority (CA).

Beveiligingsinformatie en gebeurtenis-
beheer (SIEM)

SIEM is de functie voor het beheer van beveiligings-
logboeken die gecentraliseerde informatiebewaking 
mogelijk maakt. Met speciale software kunt u visualiseren 
hoe de machine wordt bediend, en kunt u ongeoorloofde 
activiteiten detecteren. 

Door gebruik te maken van real-time data, kan met machine 
learning (ML) en kunstmatige intelligentie (AI) verdacht of 
ongebruikelijk gedrag bij de machines gesignaleerd worden 
en de beheerder hiervan op de hoogte worden gebracht.

Online certificaatstatus-protocol/
certificaatintrekking (OCSP/CRL)

Gebruikers kunnen de geldigheid van de certificering  
voor gecodeerde communicatie verifiëren met behulp  
van OCSP/CRL-instellingen. 

Ondersteuning van TLS-versie 1.3

Met Transport Layer Security (TLS) versie 1.3 is de 
TASKalfa 7054ci-serie voorzien van het meest actuele 
coderingsprotocol voor communicatiebeveiliging in de 
branche.

Allow listing

Ondersteuning van allow listing, een anti-malwaremaatregel 
die voorkomt dat bekende en onbekende malware, die het 
systeem probeert te verstoren of ongeoorloofde toegang 
tot het systeem probeert te krijgen worden geweerd.

Het aantal cyberdreigingen neemt nog steeds toe. Het aantal locaties en apparaten dat verbinding maakt met gedeelde 
databases is ook drastisch toegenomen, terwijl de overgang naar cloudgebaseerde servers weer andere uitdagingen 
oplevert. Hackers beseffen maar al te goed dat de beveiliging van een organisatie zo sterk is als de zwakste schakel.

Na onderzoek concludeert IDC in hun 2019-2020 Vendor Assessment-rapport  
dat het grootste deel van de onderzochte organisaties meer belang hecht aan  
IT-beveiliging dan aan print- en documentbeveiliging.

U laat de beveiliging van uw waardevolle documenten en vertrouwelijke  
gegevens toch niet aan het toeval over? 

Hieronder enkele van de beveiligingskenmerken van de TASKalfa 4054ci, 5054ci, 6054ci en 7054ci:

3. De nieuwe beveiligingsstandaard

Kyocera is ISO 27001 gecertificeerd. 
Met ons gedegen informatie-
beveiligingsproces zijn uw 
gegevens altijd goed beveiligd.
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Vertrouwelijkheid

Beschikbaarheid

Verantwoording

Betrouwbaarheid

Authenticiteit

Onweerlegbaarheid

Integriteit
Gegevens die door de MFP worden verwerkt, 
mogen niet naar een derde partij worden gelekt.

Gegevens moeten onmiddellijk toegankelijk zijn 
met behoud van vertrouwelijkheid en integriteit.

Gebruikersactiviteiten en het gedrag van de MFP 
kunnen worden gevolgd.

Het gedrag en de uitvoer van de MFP is correct 
en zoals verwacht.

De juistheid van de auteur of de eigenaar van de 
gegevens kan worden gevalideerd.

Bewerkingen die niet zijn uitgevoerd door MFP-
gebruikers worden afgewezen.

Informatiedragers mogen niet worden gewijzigd. 
Ze moeten nauwkeurig en correct zijn.

Verbeter de manier waarop u werkt
De nieuwe TASKalfa-machines zijn ontworpen om uw gegevens de bescherming te geven 
die ze verdienen:

TASKalfa 7054ci-serie 7
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Kunstmatige intelligentie of artificial intelligence (AI) heeft 
ons leven al op veel gebieden verbeterd en een nieuwe 
dimensie toegevoegd aan het beheer van bedrijfsinformatie. 

Zou het niet enorm waardevol zijn als printers zelf een 
diagnose kunnen stellen, gedrag kunnen voorspellen en 
potentiële problemen aan kunnen pakken voordat ze zich 
voordoen? 
AI helpt bij het vrijmaken van tijd, mankracht en financiën, 
waardoor u meer tijd aan uw klanten kunt besteden.

Onze A3-multifunctionals hebben geïntegreerde AI-
functies, voor slimmer en sneller werken.

Lees hieronder over de AI-functies in onze multifunctionals:

Markeer tijdelijk teksten tijdens 
het scannen
U kunt het handgeschreven deel van een document in rood 
(of zes andere kleuren) markeren, zonder de afbeelding 
definief te wijzigen. Dit is bijvoorbeeld erg handig bij het 
proeflezen van documenten, vragenlijsten, documenten, 
tekeningen en dergelijke.

U kunt ook handgeschreven tekst in het document met wit 
overschrijven om deze onzichtbaar te maken. 

4. Kunstmatige intelligentie
Van lage naar hoge resolutie
Met de nieuwe AI-functies is het niet nodig om extra tijd en 
moeite te investeren in het verbeteren van afbeeldingen met 
een lage resolutie, dit gebeurt automatisch. 

De KX-printerdriver ondersteunt de functie ‘superresolutie’. 
Met deze functie worden afbeeldingen vergeleken met 
informatie in een interne database. De afbeeldingen met 
een lage resolutie worden herkend en omgezet naar een 
hogere beeldkwaliteit. U krijgt daarmee niet alleen een veel 
professioneler resultaat, u besteedt ook minder tijd aan 
handmatige wijzigingen.

Kunstmatige intelligentie verandert de manier waarop 
we werken. Automatisering kan veel werk overnemen en 
vermindert de tijd die u hoeft te besteden aan handmatige, 
repetitieve taken.

U kunt slimmer en efficiënter werken en houdt meer tijd 
over voor uw klanten.

Met Kyocera krijgt u het beste van twee werelden: 
eersteklas hardware die samenwerkt met de nieuwste 
mogelijkheden op het gebied van kunstmatige intelligentie.
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Wij zetten ons elke dag in om onze positieve impact op 
de wereld steeds verder te verbeteren. Daarbij werken we 
nauw samen met onze klanten en partners, zodat zij de 
oplossingen krijgen die ze nodig hebben en wij gezamenlijk 
onze ecologische voetafdruk kunnen verkleinen. 

Nieuwe iToner
De twee belangrijkste voordelen: er is minder toner en 
energie nodig om een prachtige afdruk te maken. 

Door de samenstelling van deze nieuwe toner hoeft de 
machine de toner minder te verhitten voordat de kern smelt 
en een afdruk gemaakt kan worden. Hierdoor verbruikt de 
machine (TEC-waarde) aanzienlijk minder elektriciteit. 

Lage TEC-waarde
Deze nieuwe serie is uitgerust met krachtige ARM A53 
(Quad Core) 1,6 GHz CPU's.

5. Duurzaamheid
Toch verbruiken deze machines verrassend weinig energie. 
Dit komt door het uitgekiende ontwerp. Tijdens het gebruik 
worden alleen de onderdelen die nodig zijn aangestuurd. 
Bovendien verbruiken deze machines in de slaapmodus 
maar 0,5 W. 

Dit alles helpt bij het verlagen van de CO2-voetafdruk van 
uw organisatie én uw energierekening.

Kyocera is wereldwijd ISO 14001 
gecertificeerd. Een erkenning dat er 
op alle niveaus van onze organisatie 
wordt gehecht aan duurzaamheid.
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JS-7110 Interne schuiflade

6. Configuratie

JS-7100 Taakscheider

PH-7120 Interne 
perforatoreenheid

DF-7150 4.000 vel, 
100 vel nieten

DF-7140 
4.000 vel, 
65 vel nieten

DF-7120 
1.000 vel,
50 vel nieten

IS-7100
Inserter

ZF-7100 
Z-vouweenheid

BF-9100 Vouwmodule 
voor boekjes

MT-730(B) 
Postvaksorteerder

BF-730 Vouwmodule

DF-7100 Interne finisher

AK-7110 Bridge-unit 

PH-7C Perforatoreenheid

AK-7120 - 
Z-vouweenheid

*1 en *3*1

*2
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DP-7170 Documenttoevoer met 
dubbelzijdig scannen in één gang

NK-7120 Numeriek toetsenbord

PF-7140 Papiercassette
2x 500 vel

PF-7150 Papiercassette
2x 1.500 vel

PF-7120 Sidedeck
A4 3.000 vel

DP-7150 Documenttoevoer met omkeerfunctie

Afdekplaat Type (E)

CB-7200W Onderzetkast hout

DP-7160 Documenttoevoer met 
dubbelzijdig scannen in één gang

CB-7210M Onderzetkast metaal

*1 alleen 60/70ppm
*2 niet mogelijk bij 70ppm
*3 AK-7120 nodig bij Z-vouweenheid
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Specificaties

ALGEMEEN
KYOCERA TASKalfa laser kleuren multifunctional,  
HyPAS™ solution platform
Bedieningspaneel: 256,5 mm (10.1 inch) kleuren touchscreen,  
15° - 90° kantelbaar
Printsnelheid:  
TASKalfa 4054ci: tot 40/20 pagina's A4/A3 per minuut, dubbelzijdig 
printsnelheid/kopieersnelheid: 40 pagina's A4 per minuut 
TASKalfa 5054ci: ot 50/25 pagina's A4/A3 per minuut, dubbelzijdig 
printsnelheid/kopieersnelheid: 50 pagina's A4 per minuut 
TASKalfa 6054ci: tot 60/30 pagina's A4/A3 per minuut, dubbelzijdig 
printsnelheid/kopieersnelheid: 60 pagina's A4 per minuut
TASKalfa 7054ci: tot 70/35 pagina's A4/A3 per minuut, dubbelzijdig 
printsnelheid/kopieersnelheid: 70 pagina's A4 per minuut
Resolutie: 4.800 dpi x 1.200 dpi (printen), 600 dpi × 600 dpi 
(scannen/kopiëren)
Opwarmtijd: 17 seconden of minder
Tijd tot eerste afdruk:  
TASKalfa 4054ci: 5,1/6,5 seconden of minder in zwart-wit/kleur 
TASKalfa 5054ci: 4,3/5,4 seconden of minder in zwart-wit/kleur
TASKalfa 6054ci: 3,8/5,1 seconden of minder in zwart-wit/kleur
TASKalfa 7054ci: 3,7/5,0 seconden of minder in zwart-wit/kleur
Tijd tot eerste kopie:  
TASKalfa 4054ci: 5,1 /7,4 seconden of minder in zwart/kleur (DP), 
4,5/5,9 seconden of minder in zwart-wit/kleur (glasplaat) 
TASKalfa 5054ci: 4,5/6,5 seconden of minder in zwart/kleur (DP), 
3,7/4,8 seconden of minder in zwart-wit/kleur (glasplaat) 
TASKalfa 6054ci/7054ci: 4,1/6,2 seconden of minder in zwart/
kleur (DP), 3,4/4,4 seconden of minder in zwart-wit/kleur 
(glasplaat)
CPU: ARM A53 (Quad Core) 1.6GHz
Geheugen: standaard 4 GB + 64 GB SSD, optioneel 320 GB of  
1 TB HDD
Standaard interfaces: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host 
Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, 
IPv4, IPSec, 802.3az support), optioneel Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/
g/n/ac), 2 eKUIO slots voor optionele interne printserver of voor 
optioneel faxsysteem, slot voor optioneel Wireless LAN, slot voor 
optionele SD Card, NFC tag
Afmetingen (B × D × H): 602 mm × 665 mm × 790 mm
Gewicht: circa 95 kg
Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz
Stroomverbruik:  
TASKalfa 4054ci: printen: 660 W; kopiëren: 660 W; stand-by: 
45 W; Spaarstand: 40 W; slaapstand: 0,5 W 
TASKalfa 5054ci: printen: 780 W; kopiëren: 780 W; stand-by: 45 W; 
Spaarstand: 40 W; slaapstand: 0,5 W 
TASKalfa 6054ci: printen: 990 W; kopiëren: 990 W; stand-by: 
45 W; Spaarstand: 40 W; slaapstand: 0,5 W
TASKalfa 7054ci: printen 1.140 W; kopiëren: 1.140 W; stand-by: 
45 W; spaarstand 40 W; slaapstand: 0,5 W
Geluid (geluidsdruk): ISO 7779 (meetafstand van 1 meter) 
TASKalfa 4054ci: kopiëren/printen in kleur: 50,3 dB(A) L pA,  

Stand-by: 30,5 dB(A)  
TASKALFA 5054ci: kopiëren/printen in kleur: 51,9 dB(A) L pA

Stand-by: 30,3 dB(A)  
TASKalfa 6054ci: kopiëren/printen in kleur: 53,4 dB(A) L pA

Stand-by: 33,3 dB(A)  
TASKalfa 7054ci: kopiëren/printen in kleur: 54,3 dB(A) L pA

stand-by: 31,7 dB(A) 
Certificering: TÜV/GS, CE. Deze machine is gefabriceerd
volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieurichtlijn ISO 14001.

PAPIERVERWERKING
Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een
papierdikte van maximaal 0,11 mm. Gebruik papier
dat is aanbevolen door KYOCERA onder normale
omgevingsomstandigheden.
Invoercapaciteit: multifunctionele lade: 150 vel, 52 - 300g/m2,  
(banner 136–163 g/m2) A6R - SRA3 (320 x 450 mm), banner 
maximaal 304,8 x 1.220 mm, standaard universele papiercassette:  
2 x 500 vel; 52 - 300g/m2, 1e cassette: van A6R tot A4R, 2e 
cassette: van A6R tot SRA3, maximale invoercapaciteit met opties: 
7.150 vel A4
Duplexeenheid: ondersteunt standaard 60–256 g/m2, SRA3 tot A6R
Uitvoercapaciteit: standaard 500 vel bedrukte zijde onder, 
maximaal 5.000 vel 

PRINTFUNCTIES
Controllertaal: PRESCRIBE 
Emulaties: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 
compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print en OpenXPS
Besturingssystemen: alle huidige Windows-besturingssystemen, 
Chrome OS, MAC OS X versie 10.9 of hoger, Unix, Linux, evenals 
andere besturingssystemen op aanvraag  
Lettertypes/barcodes: 93 contourlettertypes (PCL), 136 lettertypes 
(KPDL 3), 4 lettertypes (Calibri), 4 lettertypes (Cambria), 1 bitmap 
font, 45 soorten eendimensionale barcodes, 1 type of
tweedimensionale barcode (PDF417)  
Printfuncties: encrypted PDF 2.0, Direct Print, IPP printing, e-mail
printing, WSD print, beveiligd printen via SSL, IPsec, SNMPv3,
quick copy, controleren en vasthouden, private print, taakopslag
en taakmanagement functionaliteit, super resolutie
Ondersteunt mobiel printen: AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi
(optioneel), MyPanel en KYOCERA Mobile Print app voor iOS en
Android, Microsoft Universal Print

KOPIEERFUNCTIES
Maximaal formaat origineel: A3/Ledger
Continu kopiëren: 1 – 9.999
Zoombereik: 25 – 400 % in stappen van 1 %
Vaste vergrotingsverhoudingen: 5 verkleinings-/ 
5 vergrotingspercentages
Belichtingsmodus: handmatig: 17 stappen
Beeldafstellingen: tekst + foto, foto, tekst, diagram/kaart
Digitale functies: meerdere afdrukken van één scan, electronisch
sorteren, 2in1, 4in1, afbeelding herhalen, pagina nummering, 
kaderwissen, boekje kopiëren, onderbreken kopie, formulier-
overlay,kantlijnverschuiving, automatisch cassette wisselen, blanco 
pagina overslaan, ID kopiëren

SCANFUNCTIES
Functionaliteit: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB 3.0, 
Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD scan 
(WIA Driver Network), DFS Scan, DSM Scan, handschrift wissen 
en markeren
Scansnelheid: 274 ipm (300 dpi, A4, duplex, met DP-7160/7170)
Scanresolutie: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 grijsschalen per kleur 
(1.200 dpi alleen via TWAIN en WIA driver)
Maximaal scanformaat: A3, Ledger
Herkenning origineel: tekst, foto, tekst + foto, lichte tekst / fijne 
lijnen, geoptimaliseerd voor OCR
Bestandypes: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, Encrypted PDF, 
hoge compressie PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, doorzoekbare 
PDF (optie), MS Office bestand (optie)

FAXFUNCTIES (OPTIONEEL)
Compatibiliteit: ITU-T Super G3
Modemsnelheid: maximaal 33.6 kbps
Transmissietijd: minder dan 3 seconden (JBIG)
Scansnelheid: 2,0 seconden of minder
Maximaal formaat origineel: A3/Ledger, banner: 1.600mm
Compressiemethode: JBIG, MMR, MR, MH
Functies: netwerk faxen, verzending draaien, ontvangst 
draaien, versleutelde verzending en ontvangst, 
dubbelzijdige faxontvangst, geheugenontvangst, mailbox, 
diagnose op afstand, polling verzending en ontvangst, 
rondzending, optionele internetfax, dubbele fax met tweede 
faxsysteem 12 

VERBRUIKSMATERIALEN
Gemiddelde yield bij continu A4 afdrukken met 5% dekking
TASKalfa 4054ci: TK-8545K tonerkit: microfijne toner zwart voor 
30.000 pagina's A4, TK-8545C, TK-8545M, TK-8545Y tonerkits: 
microfijne toner cyaan, magenta, geel voor 20.000 pagina's A4 
TASKalfa 5054ci/6054ci/7054ci: TK-8555K tonerkit: Microfijne 
toner zwart voor 40.000 pagina's A4, TK-8555C, TK-8555M, TK-
8555Y tonerkits: microfijne toner cyaan, magenta, geel voor 24.000 
pagina's A4
Nietjes: SH-10: 3 x 5.000 nietjes voor BF-730, DF-7100, DF-7120,
BF-9100, SH-12: 3 x 5.000 x nietjes voor DF-7140, SH-14: 5 x 5.000
nietjes voor DF-7150
WT-8500: toneraflvalbak: 40.000 vel (in overeenstemming met
5% dekking, z/w : kleur = 7:3)

OPTIES
Fax System 12
Internet Fax Kit (A) AC 
Scan Extension Kit (A) AC: scannen naar doorzoekbare PDF-
oplossing (embedded OCR), converteren naar PDF of MS Office 
(docx, xlsx, pptx) 
Printing System 17: Fiery Controller
Printing System Interface Kit 15B: Interface board voor Fiery
DP-7150: documenttoevoer (dubbelzijdig), 140 vel, 35–160 g/
m2 (enkelzijdig), 50–120 g/m2 (dubbelzijdig), A6R–A3, banner 
tot 1.900 mm
DP-7160: documenttoevoer (dubbelzijdig scannen in één 
doorvoer), 320 vel van 50 - 80 g/m2, 35–220 g/m2 (enkelzijdig), 
50–220 g/m2 (dubbelzijdig), A6R–A3, banner tot 1.900 mm
DP-7170: documenttoevoer (dubbelzijdig scannen in één 
doorvoer met ultrasone sensor), 320 vel van 50 - 80 g/m2, 35–220 
g/m2 (enkelzijdig), 50–220 g/m2 (dubbelzijdig), A6R–A3, banner 
tot 1.900mm
DT-730(B): documentlade
PF-7120: side deck: 3.000 vel, A4, 60–300 g/m2 
PF-7140 papiercassette: 2 x 500 vel, 52–300 g/m2, A6R–SRA3
PF-7150 papiercassette: 2 x 1.500 vel, A4, 52–300 g/m2, A4, B5, Letter
DF-7100:  interne finisher 500 vel A4, 52–300 g/m2, A6R–SRA3
nieten tot 50 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities
DF-7120* finisher + AK-7110: 1.000 vel A4, 52–300 g/m2, A6R–
SRA3, nieten tot 50 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities
DF-7140* finisher + AK-7110: hoofduitvoer:  4.000 vel A4, sub 
lade: 200 vel A4, 52–300 g/m2, A6R–SRA3, nieten tot 65 vel A4 
of 30 vel A3 op 3 posities
DF-7150* finisher + AK-7110: hoofduitvoer:  4.000 vel A4,sub 
lade: 200 vel A4, 52–300 g/m2, A6R–SRA3, nieten tot 100 vel A4 
of 50 vel A3 op 3 posities
AK-7110 attachment kit: voor DF-7120, DF-7140 en DF-7150
100 vel, 52–300 g/m2, A6R–SRA3
* Bridge unit AK-7110 is vereist bij gebruik van finisher
PH-7C perforator: DF-7120, DF-7140 en DF-7150
2-gaten/4-gaten, 52–300 g/m2, A5R–A3
MT-730(B) mailboxsorteerder: voor DF-7140
7 vakken x 100 vel A4, 50 vel A3/B4, 60–163 g/m2

BF-730 booklet en tri-folding finisher: voor DF-7140
BF-9100 booklet en tri-folding finisher: voor DF-7150
JS-7100 intern job separator: voor 100 vel 52–300 g/m2, A6R – SRA3
JS-7110 interne staffellade: voor 250 vel, 52–300 g/m2, A6R – SRA3
PH-7120 perforatorunit: voor interne finisher DF-7100
Banner Guide 10: invoergeleider, 10 vel
HD-15 harde schijf: 320 GB
HD-16 harde schijf: 1 TB
NK-7120 nummeriek toetsenbord
Keyboard Holder 10
UG-33 AC: ThinPrint-ondersteuning
UG-34 AC: emulatie (IBM Proprinter/EPSON LQ-850 LinePrinter)
USB IC kaartlezer + kaartauthentication Kit (B) AC
IB-37: draadloze netwerkinterface (USB : 5GHz/2,4GHz)
IB-50: GB-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT
Platencover Type (E)
CB-7200W: onderkast hout 
CB-7210M: onderkast metaal



KYOCERA Document Solutions garandeert niet dat genoemde specificaties foutloos zijn. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informatie is correct op het
moment van publiceren. Alle andere merk- en productnamen zijn mogelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren en worden hierbij erkend.

Kyocera Document Solutions is sinds 1934 voorstander van innovatieve 
technologie. We stellen onze klanten in staat informatie om te zetten 
in kennis, uit te blinken in leren en anderen te overtreffen. Met onze 
expertise en een cultuur van empathisch partnerschap helpen we 
organisaties hun kennis aan het werk te zetten om verandering te 
stimuleren.

kyoceradocumentsolutions.nl

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.
Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk
Tel 020 587 72 00 

https://www.kyoceradocumentsolutions.eu/en.html

