
PRODUCTOVERZICHT
LASERPRINTERS EN  

MULTIFUNCTIONELE PRINTERS





KRACHTIG,  
BETROUWBAAR EN 
ECONOMISCH.

Met KYOCERA bereikt u altijd de best mogelijke printkwaliteit en houdt u eenvoudig 
uw afdrukkosten onder controle. 

KYOCERA machines en hun accessoires zijn ontworpen om uiterst betrouwbaar
en zeer economisch te zijn. En omdat veel verschillende opties uitwisselbaar en  
modulair zijn kan de machine altijd aangepast worden aan uw behoeften. Of u nu wilt 
afdrukken, kopiëren, scannen of faxen - de talrijke afwerkingopties voor onze multi-
functionals voorzien u altijd van een professioneel resultaat.  



De unieke ECOSYS-technologie van KYOCERA staat voor ECOnomie, ECOlogie en SYSteem- 
printen. Dankzij onze competenties op het gebied van keramische technologie staat ECOSYS garant 
voor uitermate zuinige en betrouwbare printoplossingen met duurzame componenten, die tijdens 
hun gehele levensduur zeer weinig afval produceren.

De duurzame onderdelen, met name de drum en de developer-eenheid, worden bijna nooit vervan-
gen, wat betekent dat de machines uitzonderlijk lage afdrukkosten in hun klasse hebben. Met de 
toner als enige verbruiksartikel, wordt het afval verminderd tot 75% ten opzichte van andere printers 
in hun klasse. De recycling van de KYOCERA toner is bovendien efficiënter, omdat de tonercartridge 
slechts uit 4 componenten bestaat ten opzichte van een conventionele toner, die maar liefst 60 on-
derdelen kan bevatten.

Voor eenvoudige en probleemloze integratie in het netwerk hebben de meeste ECOSYS-machines 
een gemeenschappelijk operationele platform met standaard controllers en drivers, waardoor de 
belasting van de IT-afdeling aanzienlijk wordt verminderd. Papierverwerkingopties zijn universeel 
toepasbaar voor de desbetreffende productlijn.

LASERPRINTERS EN MULTIFUNCTIONALS





Printen, kopiëren, scannen en faxen. TASKalfa multifunctionals bieden een uitzonder-
lijke productiviteit door snelheid, krachtige controllertechnologie en professionele 
programma’s. Bij de meeste machines zijn de functies toegankelijk via een groot 
kleurentouchscreen met intuïtieve bediening en menustructuur. Hun duurzame com-
ponenten garanderen een uitzonderlijke betrouwbaarheid en minimale stilstand. De 
meeste machines kunnen worden aangevuld met een reeks intelligente technische 
kenmerken, alsmede papier- en afwerkingsopties, om hun operationele efficiëntie nog 
verder te verbeteren. Met het software-ontwikkelplatform HyPAS™ van KYOCERA kunt 
u met gepersonaliseerde zakelijke toepassingen uw MFP naadloos integreren in uw 
bestaande zakelijke workflow. Het beheer van uw documentoutput is nog nooit zo 
eenvoudig geweest!

TASKalfa MULTIFUNCTIONALS 



FS-1041 

  Tot 20 A4-pagina’s per minuut
  250 vel universele papiercassette
  Host-based, GDI
  Bijzonder compacte afmetingen
  Regelbaar geluidsniveau
  TEC-waarde: 0,9 kWh/week

FS-1061DN

  Tot 25 A4-pagina’s per minuut
  250 vel universele papiercassette en 1 vel handinvoer
  Standaard USB- en netwerkaansluiting
  Standaard dubbelzijdig afdrukken
  Bijzonder compacte afmetingen
  Regelbaar geluidsniveau
  TEC-waarde: 1,1 kWh/week

ZWART-WIT - A4

Deze machines zijn zeer geschikt voor persoonlijk gebruik zoals op een thuiskantoor, telewerkplek etc.



ECOSYS P2035d/ECOSYS P2035dn 

  Tot 35 A4-pagina’s per minuut
  Maximale papiercapaciteit van 550 vel 
  Compact ontwerp, robuust en betrouwbaar 
  Regelbaar geluidsniveau
 TEC-waarde: 1,7 kWh/week

ECOSYS P2135d

  Tot 35 A4-pagina’s per minuut
  Maximale papiercapaciteit van 800 vel 
  Compact ontwerp, robuust en betrouwbaar 
  Regelbaar geluidsniveau
  TEC-waarde: 1,7 kWh/week

ZWART-WIT - A4

Deze machines zijn zeer geschikt voor kleine werkgroepen, bijvoorbeeld bij een receptie of kassa etc.



ECOSYS P2135dn

  Tot 35 A4-pagina’s per minuut
  Maximale papiercapaciteit van 800 vel  
  Standaard voorzien van USB en netwerkaansluiting
  LCD-display
  Regelbaar geluidsniveau
  TEC-waarde: 1,9 kWh/week

FS-2100D / FS-2100DN 

  Tot 40 pagina’s per minuut in A4 met en resolutie tot 1.200 dpi
  Multifunctionele lade voor 100 vel, 500 vel universele cassette
  5 regelig LCD-display voor eenvoudige navigatie en communicatie
  Handig afdrukken direct vanaf een USB flash-geheugen
  Krachtige opties voor verbeterde functionaliteit en prestatie
  Optionele gigabit of draadloze netwerkfunctionaliteit
  TEC-waarde: 2,2/2,1 kWh/week

* Alleen FS-2100DN

Deze machines zijn zeer geschikt voor een kleine werkgroep of afdeling die facturen, contracten of correspondentie verzorgt.

*



FS-4100DN / FS-4200DN / FS-4300DN 

  Tot 45/50/60 pagina’s per minuut in A4 tot 1.200 dpi
  Standaard gigabit netwerkfunctionaliteit
  Dubbelzijdig en N-up afdrukken reduceert het papierverbruik
  A6 afdrukken vanuit de interne papiercassette
  500 vel papieruitvoercapaciteit voor continu afdrukken 
  Toetsenbord voor eenvoudig invoeren wachtwoord (Private Print)
  Handig afdrukken direct vanaf USB flash-geheugen
  Optionele papiercassette voor extra capaciteit en flexibiliteit
  TEC-waarde: 2,5/2,8/3,4 kWh/week 

FS-6970DN 

  Tot 35/17 pagina’s per minuut in A4/A3
  Tot 6 papierladen voor superieure flexibiliteit, maximaal 1.350 vel
  Standaard voorzien van USB-, parallelle en netwerkconnectiviteit
  Hoge mate van beveiliging met SSL-encryptie
  Direct PDF print vanaf USB flash memory-apparaat
  Milieuvriendelijke, ozonvrije technologie
 TEC-waarde: 2,9 kWh/week

ZWART-WIT - A4 ZWART-WIT - A3

Deze machines zijn zeer geschikt voor een afdeling in bijvoorbeeld de bouw of planning die grote volumes print.



FS-9130DN / FS-9530DN 

  Tot 40/23 pagina’s per minuut in A4/A3 (FS-9130DN)
  Tot 51/26 pagina’s per minuut in A4/A3 (FS-9530DN)
  Standaard dubbelzijdig afdrukken en netwerkconnectiviteit
  Opties voor grote papiervolumes en veelzijdige afwerk-functies
  100 afdelingscodes om gebruik van de printer te volgen/regelen
  Rechtstreeks PDF afdrukken vanaf USB flash memory stick
  TEC-waarde: - /7,0 kWh/week

ECOSYS P6021cdn/P6026cdn 

 Tot 21/26 pagina’s per minuut in A4 in kleur en zwart-wit
 9.600 dpi printkwaliteit met multi-bit-technologie
 Universele cassette 250 vel / 500 vel, ook voor A6 formaat
 Tot 4 / 5 papiercassettes voor flexibele mediakeuze
 Direct printing vanaf USB flash memory
 Laag geluidsniveau bij printen, geruisloos in slaapstand
 Pro Rato Colour System
 TEC-waarde: 1,7/2,3 kWh/week

KLEUR - A4
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Deze machine is  zeer geschikt voor een (kleine) werkgroep of 
afdeling bij het bankwezen, logistiek of onderwijs.

Deze machine is  zeer geschikt voor een (kleine) werkgroep of 
afdeling die vaak rapporten, presentaties of mailings print.



ECOSYS P6030cdn/P7035cdn

  Tot 30/35 pagina’s per minuut in A4 in kleur en zwart-wit
  Een afdrukkwaliteit tot 9.600 dpi met multi-bit-technologie 
  Tot 5 / 6 papiercassettes voor een papiervolume tot 2.650 vel
  Netwerkconnectiviteit met geÏntegreerde beveiligingsfuncties 
  Direct printing vanaf USB flash memory 
  Pro Rato Colour System (niet P7035cdn)
  TEC-waarde: 2,8/3,6 kWh/week

FS-C8600DN / FS-C8650DN 

  Tot 45/50 pagina’s per minuut in A4 in kleur en zwart-wit
  Tot 9.600 dpi afdrukkwaliteit met multi-bit-technologie
  Snelle controller en 160 GB harde schijf als standaard
  Papiercapaciteit tot 7.650 vel
  Afwerkingsmogelijkheden tot maximaal 4.000 vel
  Optionele mailbox voor eenvoudige selectie van documenten
  Duurzame drum en developer gaan 600.000 pagina’s A4 mee
  Pro Rato Colour System
  TEC-waarde: 9,9/11,4 kWh/week

KLEUR - A4 KLEUR - A3

Deze machines zijn zeer geschikt voor een marketing- of designafdeling die inhouse wil printen.



FS-1220MFP 

  Tot 20 A4-pagina’s per minuut
  Standaard printen, kopiëren en scannen
  Zeer compacte afmetingen
  Host-based, GDI
  Bijzonder betrouwbaar dankzij de duurzame componenten
  Hoog tonerrendement
 TEC-waarde: 0,9 kWh/week

FS-1320MFP 

  Tot 20 A4-pagina’s per minuut
  Standaard printen, kopiëren, scannen en faxen
  Standaard 40 vel  documententoevoer
  Host-based, GDI
  2 regelig LCD display voor duidelijke communicatie
  Bijzonder compacte afmetingen
  Bijzonder betrouwbaar dankzij de duurzame componenten
  TEC-waarde: 1,0 kWh/week

MFP ZWART-WIT - A4

Deze machines zijn zeer geschikt voor persoonlijk gebruik zoals op een thuiskantoor, telewerkplek etc.



FS-1325MFP 

  Tot 25 pagina’s per minuut A4
  universele papiercassette voor 250 vel
  Standaard printen, kopiëren, scannen en faxen
  Standaard dubbelzijdig afdrukken
  Host-based, GDI
  Standaard USB- en netwerkconnectiviteit
  Bijzonder compacte afmetingen
  Bijzonder betrouwbaar dankzij de duurzame componenten
  TEC-waarde: 1,3 kWh/week

MFP ZWART-WIT - A4

ECOSYS M2030dn/M2530dn 

  Tot 30 pagina’s per minuut A4
  Tijd tot eerste kopie: 6,9 seconden 
  5 regelig LCD-display duidelijke berichten en gebruiksgemak 
  Standaardfuncties voor printen, kopiëren, scannen en faxen*

  Standaard duplexfunctie voor dubbelzijdig afdrukken 
  50 vel documententoevoer scant dubbelzijdige originelen
  Eenvoudig dubbelzijdige ID-kaarten kopiëren op één pagina
  Automatisch “Power Off” mode voor een zeer laag stroomverbruik 
  TEC-waarde: 1,8/1,8 kWh/week
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Deze machines zijn zeer geschikt voor persoonlijk gebruik zoals een thuiskantoor of kleine werkgroep,
bijvoorbeeld bij een receptie of apotheek.



ECOSYS M3040dn /M3540dn 

  Tot 40 pagina’s per minuut A4
  75 vel duplex documenttoevoer ondersteunt A6 originelen
  Standaard dubbelzijdig printen, kopiëren, kleurenscan en faxen*
  Tot 4 optionele papiercassettes voor maximaal 2.600 vel 
  Hoge beveiliging door SSL, IPsec en Private Print-

 functionaliteit
  Optionele ondersteuning voor kaart authenticatie systemen
  TEC-waarde: 2,3 kWh/week

* alleen voor ECOSYS M3540dn

ECOSYS M2035dn/M2535dn 

  Tot 35 pagina’s per minuut A4
  Tijd tot eerste kopie: 6,9 seconden
  Standaard dubbelzijdig printen, kopiëren, scannen en faxen*
  50 vel documententoevoer scant dubbelzijdig originelen
  Tot 2 optionele papiercassettes voor 800 vel capaciteit
  Zeer veilig door SSL, IPsec en Private Print functionaliteit 
  Automatisch “Power Off” mode zorgt voor een bijzonder laag 
stroomverbruik 

  TEC-waarde: 1,9/1,9 kWh/week
* alleen voor ECOSYS M2535dn

Deze machines zijn zeer geschikt voor een (kleine) werkgroep zoals een informatiebalie, bij een bank, notaris of ziekenhuis.



ECOSYS M3040idn/M3540idn 

  Tot 40 pagina’s per minuut A4
  75 vel duplex documenttoevoer ondersteunt A6 originelen
  Standaard dubbelzijdig printen, kopiëren, scannen in kleur, faxen*
  7 inch kleurentouchscreen met startscherm biedt gebruiksgemak
  Tot 4 optionele papiercassettes voor maximaal 2.600 vel
  Zeer veilig door SSL, IPsec en Private Print functionaliteit 
  HyPAS™ solution platform maakt krachtig maatwerk mogelijk 
  TEC-waarde: 2,4 kWh/week

* alleen voor ECOSYS M3540idn

MFP ZWART-WIT - A4 MFP ZWART-WIT - A3

Deze machine is zeer geschikt voor een werkgroep bij een 
apotheek, advocatenkantoor of autobedrijf

Deze machine is zeer geschikt voor een werkgroep bij een 
apotheek, advocatenkantoor of autobedrijf

ECOSYS M3550idn/M3560idn 

  Tot 50/60 pagina’s per minuut A4
  Standaard dubbelzijdig printen, kopiëren, scannen in kleur, faxen
  7 inch kleurentouchscreen met startscherm biedt gebruiksgemak
  HyPAS™ solution platform maakt krachtig maatwerk mogelijk
  Duurzame drum en developer gaan tot 500.000 pagina’s A4 mee 
  TEC-waarde: 2,9/3,4 kWh/week



TASKalfa 3010i / TASKalfa 3510i

  Tot 30/35 pagina’s per minuut A4
  2 GB RAM + 160 GB HDD aan geheugen en opslag 
  Standaard afdrukken / scannen in kleur via een netwerk of mobiel
  Optionele faxfuncties: tweede faxpoort, netwerk- en internetfaxen
  Optionele documententoevoer met omkeerfunctie en 
dubbelzijdig scannen in één doorvoer

  Individuele papierverwerkingsfuncties (bv. nieten en perforeren) 
  Uitgebreide beveiligingsfuncties waaronder een IC-kaartlezer
  TEC-waarde: 1,9/2,2 kWh/week

MFP ZWART-WIT - A3
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FS-6525MFP / FS-6530MFP 

  Tot 25/12 pagina’s per minuut A4 / A3 (FS-6525MFP)
  Tot 30/15 pagina’s per minuut A4 / A3 (FS-6530MFP)
  Tijd tot eerste kopie: 7,8 seconden 
  Professionele print-, kopieer-, scan- en faxfunctionaliteit
  Papiercapaciteit tot 1.600 vel en diverse papierverwerkingsopties 
  Gemakkelijk te installeren en te bedienen met navigatiewizard
  HyPAS™ solution platform maakt krachtig maatwerk mogelijk
  Stille werking, 0,9 W in slaapstand 
  TEC-waarde: 1,5 /1,9 kWh/week
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Deze machine is zeer geschikt voor een werkgroep of afdeling. Deze machines zijn zeer geschikt voor een afdeling voor 
uitgebreid kantoorgebruik.



TASKalfa 6501i / TASKalfa 8001i

  Tot 65/80 pagina’s per minuut A4
  2,5 GB RAM en 320 GB HDD opslagcapaciteit
  Standaard afdrukken / scannen in kleur via een netwerk of mobiel
  Standaard scan naar doorzoekbare PDF oplossing (OCR)
   Individuele papierverwerkingsfuncties (bv. nieten en perforeren)
  Grote verscheidenheid aan media tot 300 g/m2 en banners
  Uitgebreide beveiligingsfuncties waaronder een IC-kaartlezer
  TEC-waarde: 6,0/7,6 kWh/week
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Deze machines zijn zeer geschikt voor een afdeling voor 
uitgebreid kantoorgebruik.

Deze machine is zeer geschikt voor een grote afdeling of 
repro-afdeling

TASKalfa 3501i / TASKalfa 4501i / TASKalfa 5501i 

  Tot 35/45/55 pagina’s per minuut A4
  2 GB RAM en 160 GB harde schijf
  Standaard afdrukken / scannen in kleur via en netwerk
  Optionele faxfuncties: tweede faxpoort, netwerk- en internetfaxen
  Optioneel scan naar doorzoekbare PDF oplossing (OCR)
  Individuele papierverwerkingsfuncties (bv. nieten en perforeren)
  Uitgebreide beveiligingsfuncties waaronder een IC-kaartlezer
  TEC-waarde: 2,5/3,4/4,2 kWh/week

m
ac

hi
ne

 in
cl

us
ie

f o
pt

ie
s



ECOSYS M6026cdn/M6526cdn

  Tot 26 pagina’s per minuut in A4 in kleur en zwart-wit
  Tot 35 ipm via de documententoevoer voor 50 vel
  Tijd tot eerste kopie: 10 / 12 seconden in zwart-wit en kleur
  Standaard dubbelzijdig afdrukken, kopiëren , scannen en  faxen* 
  Ondersteuning mobile print, inclusief Airprint
  Zeer veilig door SSL, IPsec en Private Print functionaliteit 
  Pro Rato Colour System, betaal alleen voor de kleur die u gebruikt
 TEC-waarde: 2,36/2,48 kWh/week

ECOSYS M6026cidn/M6526cidn 

  Tot 26 pagina’s per minuut in kleur en zwart-wit 
  Tijd tot: 10 / 12 seconden in kleur en zwart-wit
  Ondersteuning mobile print, inclusief Airprint 
  Gebruiksgemak door het kleurentouchscreen
  Zeer veilig door SSL, IPsec en Private Print functionaliteit  
  HyPAS™ solution platform voor krachtig maatwerk
  Pro Rato Colour System, betaal alleen voor de kleur die u gebruikt
  TEC-waarde: 2,44/2,44 kWh/week

MFP KLEUR - A4

Deze machines zijn zeer geschikt voor een werkgroep die veel offertes, presentaties of verkoopfolders produceert.



TASKalfa 266ci

  Tot 26 pagina’s per minuut A4 in kleur en zwart-wit
  Tijd tot eerste kopie: 10/12 seconden in zwart-wit en kleur
  Scansnelheid: tot 35 images per minuut
 Groot gebruiksgemak door het volledig kleurentouchscreen
  Zeer veilig door SSL, IPsec en Private printfuncties
    HyPAS™ solution platform voor krachtig maatwerk
 Ondersteuning mobile print, inclusief Airprint 
 Pro Rato Colour System, betaal alleen voor de kleur die u gebruikt
  TEC-waarde: 2,44 kWh/week

FS-C8520MFP / FS-C8525MFP 

  Tot 20/10 pagina’s per minuut A4/A3 in kleur/zwart-wit 
(FS-C8520MFP)

  Tot 25/13 pagina’s per minuut A4/A3 in kleur en zwart-wit 
(FS-C8525MFP)

  Papiercapaciteit tot 1.600 vel
  Gemakkelijk te installeren en te bedienen met navigatiewizard
  Long-life componenten voor efficiëntie en betrouwbaarheid
  HyPAS™ solution platform maakt krachtig maatwerk mogelijk
  TEC-waarde: 1,4/1,8 kWh/week

 

MFP KLEUR - A3
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Deze machines zijn zeer geschikt voor een marketing- of saleswerkgroep of afdeling.



TASKalfa 2551ci

  Tot 25 pagina’s per minuut A4 in kleur en zwart-wit 
  Standaard 3,5 GB RAM + 160 GB HDD aan geheugen en opslag
  Optionele faxfuncties: tweede faxpoort, netwerk- en internetfaxen
  Optionele documententoevoer met dubbelzijdig scannen in één 
doorvoer met een scansnelheid tot maximaal 100 ipm 

  Optionele finisher voor 1.000 vel, voor nieten en perforeren
  Uitgebreide beveiligingsfuncties waaronder een IC-kaartlezer
  Pro Rato Colour System
  TEC-waarde: 2,0 kWh/week

TASKalfa 3051ci / TASKalfa 3551ci

  Tot 30/35 pagina’s per minuut A4 in kleur en zwart-wit
  Standaard 3,5 GB RAM + 160 GB HDD aan geheugen en opslag
  Breed scala aan ondersteunde papiergewichten en -formaten: tot 
300 g/m2, 305 x 457 mm en banner printing tot 122 cm

  Tot 6 papierlades en finisher met booklet en tri-folding
  Optioneel scan naar doorzoekbare PDF-oplossing (OCR)
  Optioneel EFI Fiery controller
  Pro Rato Colour System
  TEC-waarde: 2,9/3,2 kWh/week

MFP KLEUR - A3
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Deze machines zijn zeer geschikt voor een (grote) werkgroep of afdeling die veel offertes, verkoopmateriaal produceert.



TASKalfa 4551ci / TASKalfa 5551ci

  Tot 45/55 pagina’s per minuut A4 in kleur en zwart-wit
  Standaard 3,5 GB RAM + 320 GB harde schijf
  Breed scala aan ondersteunde papiergewichten en -formaten: tot 
300 g/m2, 305 x 457 mm en banner printing tot 122 cm

  Tot 8 papierlades en finisher met booklet en tri-folding
  Optioneel scan naar doorzoekbare PDF oplossing (OCR)
  Long-life componenten voor efficiëntie en betrouwbaarheid
 Pro Rato Colour System
  TEC-waarde: 4,6/5,5 kWh/week

TASKalfa 6551ci / TASKalfa 7551ci 

  Tot 65/70 pagina’s per minuut A4 in kleur en zwart-wit
  Standaard 4 GB RAM + 320 GB harde schijf
  Breed scala aan ondersteunde papiergewichten en -formaten: tot 
300 g/m2, 305 x 457 mm en banner printing tot 122 cm

  Standaard papiercapaciteit 4.150 vel, maximaal 7.650 vel 
  Standaard scan naar doorzoekbare PDF oplossing (OCR)
  Long-life componenten voor efficiëntie en betrouwbaarheid
  Pro Rato Colour System
  TEC-waarde: 7,1/7,8 kWh/week
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Deze machines zijn zeer geschikt voor een marketing- of designafdeling die inhouse wil printen.  
Deze modellen kunnen voorzien worden van een EFI Fiery controller voor o.a. professioneel kleurmanagement.



UW KYOCERA PARTNER

KYOCERA Document Solutions Belgium
Sint-Martinusweg 199-201, 1930 ZAVENTEM
Tel +32 (0)2 720 92 70
 www.kyoceradocumentsolutions.be

Gebruik altijd originele KYOCERA toner.  
Uw voordelen zijn: verlenging van de levensduur van de machine, hoge beeldkwaliteit, meer afdrukken maken met een tonercartridge en 
geen garantiebeperkingen.


