TASKalfa 255c/205c | Sistemas Multifuncionais Coloridos

Inovação

...simplificada
Desenvolvido pela Kyocera.
Inspirado por você.

Kyocera SMARTtech:
Assuma maior comando do seu negócio
com um menor custo total de propriedade.
Projetados pensando em você, os sistemas multifuncionais coloridos
TASKalfa 255c/205c com SMARTtech (Tecnologia de Gerenciamento
e Substituição Simples) garantem uma funcionalidade de MFP simples de
operar e simples de gerenciar. Ideal para praticamente qualquer
escritório e grupo de trabalho atarefado, especialmente ambientes
ininterruptos de documentos, escritórios com alta segurança e locais de
satélite. E graças ao design SMARTtech da Kyocera, quando for necessária
uma manutenção, a interrupção nas suas atividades de negócio é mínima,
para garantir máximo tempo de operação, quando você mais precisa. Agora
seu negócio pode imprimir, digitalizar e copiar, em cores ou em preto e
preto, ou enviar e receber fax… tudo dentro do seu orçamento, graças às
MFPs com menor custo total de propriedade da categoria.
A TASKalfa 255c/205c da Kyocera... Desenvolvido pela Kyocera,
inspirado por você.

Ser simples nunca foi tão inteligente
Digitalização rápida e colorida
para uma impressão mais sólida
Esses dispositivos compactos oferecem
velocidades produtivas de impressão de
25 e 20 páginas por minuto coloridas e
preto e branco, dependendo do modelo do
dispositivo.

Impressão, Cópia, Digitalização
e Fax Opcional
A TASKalfa 255c/205c atende a todas
as suas necessidades em relação
a documentos, impressão, cópia,
digitalização e até envio/recebimento de
fax, se você precisar. Produzindo cores
brilhantes e incríveis para impressão
e cópia, essas MFPs são ideais para
relatórios, apresentações e planilhas
internas e sob demanda. E nosso
toner de alto rendimento econômico
possui o melhor custo-benefício para as
necessidades diárias de documentos.

Simples de operar
Com uma tela de LCD brilhante e fácil
de ler, coloca o manuseio robusto de
documentos e recursos poderosos
em suas mãos.

Pequena área ocupada
As MFPs TASKalfa 255c/205c projetadas
com estilo e bordas arredondadas se
harmonizam com muitos ambientes
de escritório modernos, utilizando uma
pequena área, com economia de espaço,
que oferece mais flexibilidade e liberdade
em termos de colocação e instalação do
dispositivo.

As informações essenciais de
negócio ficam em segurança e
nunca são comprometidas
SMARTtech adiciona um
nível de segurança

Integração com soluções de
identidade segura

Ideal para ambientes com informações
confidenciais, esses dispositivos
possuem uma memória padrão
de 1 GB de RAM (Random Access
Memory), portanto, não há unidade
de disco rígido que possa ser violada
por pessoal não autorizado. Quando o
dispositivo é desligado, todos os dados
residentes são eliminados. Usando
ferramentas de software da Kyocera,
os administradores podem gerenciar e
monitorar esses dispositivos facilmente
na rede.

As MFPs com SMARTtech podem ser
configuradas com a solução de
autenticação de cartão da Kyocera para
limitar o acesso físico ao dispositivo,
usando autenticação HID local/
tecnologia de cartão de proximidade.

Recurso de impressão segura
Seja no dispositivo ou em um
desktop, os usuários podem
recuperar documentos confidenciais
e reservados somente depois de
inserir um PIN seguro.

Integração com diretório
ativo
Os administradores e responsáveis
pela conformidade podem integrar a
TASKalfa 255c/205c ao diretório ativo
de uma empresa, assegurando ainda
mais que somente pessoas com as
credenciais apropriadas de acesso
utilizem as MFPs.

As MFPs

TASKalfa 255c/205c

que respeitam o orçamento

Suprimentos
de longa duração

Operação fácil
Painel de controle

MFPs coloridas
ricas em funções

Dentro do seu
orçamento

A tecnologia premiada
da Kyocera incorpora
componentes de tecnologia
de imagem de longa
duração, que podem
reduzir drasticamente seu
custo total, ao mesmo
tempo em que fornece alta
produtividade e qualidade
de imagem colorida
excepcional.

Repletas de recursos fáceis
de usar, que colocam
o manuseio robusto de
documentos e recursos
poderosos em suas mãos,
além de guia de ajuda
integrado, "Favoritos" e
nossa caixa de documentos
exclusiva.

Saiba mais sobre o
amplo leque de recursos,
padrão e opcionais. Com
uma interface host USB
padrão, alceador opcional
multiposição para 500
folhas e manuseio
robusto de papel, a
TASKalfa 255c/205c
fornece os recursos de
que você mais precisa.

A TASKalfa 255c/205c
com preço altamente
acessível se beneficia
dos componentes
duradouros e da
ultraconfiabilidade
da Kyocera, dando
um novo significado
a baixo custo total de
propriedade.

Ser simples nunca foi tão inteligente
A TASKalfa 255c/205c é uma MFP colorida de baixo custo projetada para atender
às demandas de negócio de empresas de pequeno a médio porte. A esplêndida
qualidade das cores ajuda a causar um maior impacto, com velocidades de 25 e
20 ppm, tanto em cores quanto em preto e preto; isso mantém seu negócio em
movimento. O baixo custo total de propriedade dessas MFPs permite que seu
negócio permaneça dentro do orçamento, oferecendo, ao mesmo tempo, uma
funcionalidade multifuncional essencial em um design que economiza espaço.

Cores brilhantes em cada página
O Driver KX avançado da Kyocera permite que o
usuário aproveite ao máximo as vantagens exclusivas de impressão, incluindo a capacidade de salvar perfis para trabalhos comuns e configurações
de cor avançadas para maximizar sua qualidade
de impressão.

Memória segura
baseada em RAM

Preservando
a ecologia do
futuro

Projetadas com a
segurança como
prioridade, não há disco
rígido nessas MFPs, o
que reduz o risco de
segurança. Quando o
dispositivo é desligado,
todos os dados residentes
são eliminados. A memória
RAM padrão de 1 GB
é expansível até 2 GB.

Esses dispositivos em
conformidade com o
padrão Energy Star®
apresentam um design
de operação silencioso,
baixa emissão de CO2 e
consumo de energia
de menos de 1 watt no
modo de espera.

Especificações básicas
Configuração
Páginas por minuto
255C/205C

Tempo de aquecimento
Tempo de Prontidão
Primeira impressão

Configurada como:
cópia/impressão, oferecendo
flexibilidade nos tamanhos de papel,
de carta a carta duplo.

Display do Painel de Controle
Resolução
Memória
Duplex
Requisitos elétricos
Dimensões/Peso
Volume mensal máximo
Alimentação de papel
Fontes de Papel Padrão
Fontes de papel opcionais
Capacidade de papel
Tamanho do papel
Gramatura
Materiais permitidos
Especificações da impressora
Processador
PDLs / Emulações
Resoloução de impressão
Fontes
®
Compatibilidade com SO Windows
Compatibilidade com o SO Mac
Compatibilidade com S.O. Novell
Compatibilidade com o SO UNIX
Interfaces

Impressora de rede e protocolos suportados
Oferecendo a flexibilidade de copiar
.
e imprimir papel ofício e carta dupla.

Drivers/PPDs
Utilitários
Especificações de Digitalização
Tipo de Digitalização
Velocidade de Digitalização
Resoluções de Digitalização
Formatos de arquivos
Conectividade/Protocolos suportados
Funções de Digitalização
Funções de Digitalização
Especificações da copiadora
Modo de Imagem
Cópias contínuas
Recursos adicionais

Cartucho de toner fácil de substituir
com um alto rendimento de
12.000 páginas (Preto) e
6.000 páginas (CMY).

Imprima de forma conveniente
e digitalize para drive USB
a partir do painel com tela
sensível ao toque em formatos
PDF, JPEG, TIFF e XPS.

Gerenciamento de Trabalhos
Ampliação/Zoom
Caixa de documentos
Especificações de Fax
Compatibilidade
Velocidade de transmissão/Modem
Seleção de transmissão de fax
Memória de fax
Capacidade de memória de fax
Recepção de fax em rede
Funções de fax
Processador de Documento
Tipo/Capacidade
Velocidade de digitalização e cópia
Originais Aceitáveis
Alceador para 500 folhas opcional
Capacidade de Empilhamento/Grampeamento
Tamanho do papel
Gramatura
Posição do grampeamento lateral

Toner
Caixa de resíduo de toner

Sistemas Multifuncionais Colorido - Impressão, Cópia e Digitalização Colorida em Rede Padrão; Fax/Fax em Rede Opcional
TASKalfa 255c: Impressão: 25 ppm Preto/25 ppm Colorido Carta/A4; 13 ppm Preto/13 ppm Colorido Oficio e Duplo Carta/A3
TASKalfa 205c: Impressão: Cópias 20 ppm Preto/20 ppm Colorido Carta/A4; 10 ppm Preto/10 ppm Colorido Oficio e Duplo Carta/A3

TASKalfa 255c: 45 segundos ou menos (energia ligada)
TASKakfa 205c: 50 segundos ou menos (energia ligada)
23 segundos ou menos no Modo de Hibernação; 10 segundos ou menos no Modo de Economia de Energia
TASKalfa 255c: Cópias: 11,7 segundos ou menos em Preto/13,6 segundos ou menos em Colorido 10 segundos ou menos em Preto/12 segundos ou menos em Colorido
TASKalfa 255c: Cópias: 11,7 segundos ou menos em Preto/13,6 segundos ou menos em Colorido 11 segundos ou menos em Preto/14 segundos ou menos em Colorido
Tela sensível ao toque de 4,3 polegadas
Impressão/Cópia: 600 x 600 dpi; Digitalização: 600 x 600 dpi
RAM Padrão de 1GB expansível até 2GB
O duplex padrão suporta de Carta/A4 a Duplo Carta/A3
120 V, 60 Hz, 12 A
592mm P x 592mm D x 749mm A / 11 kg
255c: 40.000 páginas / 205c: 30.000 páginas
Bandeja de 500 folhas, Bandeja de multiuso de 100 folhas (MPT)
500 folhas x 2 bandejas (PF-471); 500 folhas + Gabinete de bandeja (PF-470)
Padrão: 600 folhas; Máximo: 1.600 folhas
140mm x 210mm a 297mm x 432mm (A5/A4/A3/Carta/Ofício/Duplo Carta)
Gavetas: 60 - 163 g/m²; Bandeja Multiuso: 45 g/m2-256 g/m2
Gavetas: Papel simples, Papel reciclado, MPT: Papel comum, papel reciclado,
papel de pouca espessura, papel de grande espessura, papelão, cartolina, envelopes
PowerPC 464 800 MHz
PRESCRIBE, PCL6 (PCL XL e 5c), KPDL3 (PS3), XPS
600 x 600 dpi / Profundidade de cores de 8 bits
Compatibilidade com 101 Fontes (93 PS3/PCL, 8 Vista)
Windows XP/2003/Vista/2008/7
SO 10.x
Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x
Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX(LPR)
Padrão: 10/100BaseTX, interface USB 2.0 alta velocidade Interface USB, Host USB (2), Slots de expansão (2)
Opcional: 10/100/1000 BaseTX (para NIC dual)
TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI, IPsec, HTTPS, LDAP over SSL,
SMNPv3, Kerberos, NTLM, 802.1x. Suporta IPv4 e IPv6.
Driver KX, Mini Driver, PPD para Mac, PPD para Linux/UNIX
KMnet Admin, KMnet Viewer, Impresão Direta em PDF Direct, Monitor de Status
Scanner Colorido e Preto e Branco
200 e 300 dpi: Preto e Branco - 40 IPM, Colorida - 20 IPM; 12 IPM Duplex
400 e 600 dpi: Preto e Branco - 20 IPM, Colorida - 10 IPM; 6 IPM Duplex
200, 300, 400, 600 dpi; 200x100/200x400 dpi
PB: TIFF, XPS, PDF, PDF/A
Colorido: TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A
10/100/1000BaseTX/TCP/IP
Digitalização para e-Mail, Digitalização para Pasta (SMB), Digitalização para FTP, Digitalização para USB

Digitalização duplex, digitalização contínua, separação de arquivos, digitalização com tamanhos variados, seleção de cor, inserção do nome do arquivo, aviso de conclusão do trabalho

Texto, Foto, Texto / Foto, Gráfico/Mapa, Impressão
1-999 / Auto-reinício em 1
Ampliação automática, seleção automática de papel, mudança de margem, originais de tamanhos diferentes, EcoPrint, rotação de imagem,
classificação eletrônica, cópia dividida, interrupção de tarefa, favoritos, atalhos, aviso de conclusão do trabalho
100 Códigos de Departamento; 20 logins de usuário personalizáveis
Tamanho completo, 5 de redução, 5 taxas predefinidas de ampliação, zoom de 25-400% em incrementos de 1% Caixa de documentos
Caixa de Trabalho para impressão privada baseada em RAM, Caixa de memória removível da Impressão / Digitalização para USB
Sistema de Fax Opcional (U)
ITU-T Grupo 3
Menos de 3 segundos por página/33,6 Kbps
Normal/Fino/Ultra fino/Super fino
Padrão de 9,5MB
Até 700 páginas
Suporta recepção de pasta SMB
Transmissão/Recepção duplex, acesso dual, 200 listas de endereço, 100 discagens de um toque, 50 discagens de grupo, transmissão,
bloco de fax (25 números), relatórios de fax, caixa de fax (caixas de fila e subendereço)
Processador de documentos reversível padrão (RADF)/50 folhas
Até 20 Originais por Minuto em Colorido e Preto

140mm x 210mm a 297mm x 432mm (A5/A4/A3/Carta/Ofício/Duplo Carta) / 49 a 163 g/m2 (Simplex), 53 a 120 g/m2 (duplex)
Alceador DF-470
Empilhamento: 500 Folhas / Grampeamento de 50 folhas (Carta/A4), 30 folhas (Ofício e Duplo Carta/A3)
Carta/A4, Ofício, Duplo Carta/A3
60 – 163 g/m²
3 posições

Preto: 12.000 páginas* (fornecido com 3.000 páginas)
CMY: 6.000 páginas* (fornecido com 1.500 páginas)
7.500 páginas

Opções adicionais
AK-470 (Unidade de ligação para alceador), IB-50 Gigabit NIC (NIC duplo), kit de autenticação de cartão (B), suporte de leitora de cartão (B), atualização de memória
128MB/512MB/1GB, gabinete, suporte de interligação
* Em conformidade com a norma ISO 19798
As especificações e o design estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. Para saber as últimas
novidades sobre conectividade, acesse www.kyoceramita.com. Todas as marcas registradas são
propriedade de seus respectivos proprietários.
Kyocera Mita America, Inc. Sede: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, EUA
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