
 

De TASKalfa 4550ci is een veelzijdige 
multifunctional die met een indrukwek-
kende snelheid hoge kwaliteit kleuren-
afdrukken levert. De scanfuncties zet-
ten papieren documenten om in digitale 
bestanden. Deze kunnen worden opge-
slagen op de interne harde schijf of een 
uSB-stick en zelfs rechtstreeks naar een 
folder op de server of pc en e-mail wor-
den verzonden. Door de long-life com-
ponenten is de TASKalfa 4550ci niet te 
stoppen. Precies de betrouwbaarheid die 
u nodig hebt als het op grote afdrukvolu-
mes aankomt.

  Tot 45 A4 pagina's per minuut in kleur

 Geavanceerde kleurtechnologie voor een sublieme kwaliteit

 Standaard 2 GB rAm + 320 GB HDD

 Breed scala aan ondersteunde papiergewichten en -formaten: 

 tot 300 g/m2, 304,8 x 457,2 mm en banner printing tot 122 cm

  Tot 8 papierlades en fi nisher met booklet en tri-folding

 optionele hoge snelheid en dubbelzijdig scannen in één doorvoer

 optionele efi fiery controller en kleurmanagement

 long-life componenten voor ongekende effi ciëntie en betrouwbaarheid

TASKalfa 4550ci
A3 KleurenmulTifuncTionAl

BeHoefTe AAn een 
AllrounD Kleuren- 
mulTifuncTionAl 
Voor uW KAnToor?

Het brede kleuren- 

touchscreen is 

overzichtelijk en 

eenvoudig in gebruik 

waardoor intuïtief 

alle functies bediend 

kunnen worden.

 

De Pf-780 multi-

medialade onder-

steunt gecoat papier, 

in diverse gewichten 

en formaten.



TASKalfa 4550ci  A3 KleurenmulTifuncTionAl

Algemeen

Technologie: KYocerA kleurenlaser, HyPAS solution platform

Afdruksnelheid (pagina's per minuut) 
Tot 45/22 ppm A4/A3 in kleur en zwart-wit

Resolutie 
600 x 600 dpi, multi-bit technologie voor een afdrukkwaliteit 
vergelijkbaar met 9.600 dpi x 600 dpi

Opwarmtijd 
ca. 30 seconden of minder vanaf inschakeling

Tijd tot eerste pagina 
ca. 4,7 sec. of minder in zwart-wit; 6,0 sec. of minder in kleur 

CPU
iBm PowerPc 750cl/750 mHz

Geheugen (standaard, max.) 
2 GB rAm + 320 GB HDD

Standaardinterfaces 
uSB 2.0 (Hi-Speed), uSB Host 2.0, fast ethernet 10Base-
T/100BaseTX/1.000BaseT, slot voor optionele printserver, slot 
voor optionele compactflash-card, slot voor optioneel fax 
System

Afmetingen (B x D x H)  
Basissysteem: 668 x 767 x 747 mm

Gewicht: Basissysteem ca. 114 kg

Stroomvoorziening: 220/240 VAc, 50/60 Hz

Stroomverbruik 
Afdrukken: 1.070 W (kleur), 980 W (zwart-wit) 
Stand-by: 200 W 
Slaapstand: 21 W

Geluid (ISO 7779 / ISO 9296) 
Afdrukken 72,5 dB(A) kleur, 72,5 dB(A) zwart-wit 
Stand-by (ready mode): 58 dB(A) 

Certificering: GS, TÜV, ce
Deze machine is geproduceerd volgens de kwaliteitsnorm iSo 
9001 en milieunorm iSo 14001.  
compatibiliteit met roHs

Papierverwerking

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een 
papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik door KYocerA aanbe-
volen papier onder normale omgevingsomstandigheden.

Invoercapaciteit 
150 vel multifunctionele lade, 60–300 g/m2,
A6r–304,8 x 457,2 mm, banner max. 304,8 x 1.219,2 mm; 
2 x 500 vel universele papiercassette, 60–220 g/m2,
A5r–304,8 x 457,2 mm 
max. invoercapaciteit met opties: 7.650 vel A4 

Duplexeenheid: Standaard ondersteuning voor dubbelzijdig 
afdrukken op formaten A5r–304,8 x 457,2 mm, 60–256 g/m2

Uitvoercapaciteit 
250 vel bedrukte zijde onder, max. uitvoercapaciteit 350 vel

Printfuncties

Controllertaal: PreScriBe iic

Emulaties: Pcl6 (Pcl5c / Pcl-Xl), KPDl3 (compatible met 
PostScript 3), PDf Direct Print, XPS Direct Print

Besturingssystemen: Alle huidige Windows besturingssys-
temen, mac oS X versie 10.4 of hoger, uniX linuX, evenals 
andere besturingssystemen op verzoek

Fonts/barcodes: 93 contourlettertypes (Pcl), 136 lettertypes 
(KPDl3), 8 lettertypes (Windows Vista), 1 Bitmap lettertype, 
45 soorten ééndimensionale barcodes plus tweedimensionale 
barcode (PDf-417)

Functies: Beveiligde PDf Direct Print, iPP printing, e-mail 
printen, WSD print, veilig printen via SSl, iPsec, SnmP, snel 
kopiëren, controleren en vasthouden, privé afdrukken, taak-
opslag- en takenbeheerfuncties

Opties

Fax Systeem (V)

Internet Fax Kit (A)

Printing Systeem (11): fiery controller

Printing Systeem Interface Kit (A): interface board for fiery

Fiery Box Kit: t.b.v. attachment cover Printing System (11)

Papierverwerking  
DP-770 documententoevoer (Automatisch dubbelzijdige 
doorvoer), 100 vel, 45–160 g/m2, A5r–A3, folio
DP-771 documententoevoer (duplex scannen in één door-
voer) 175 vel; 35–220 g/m2 (simplex), 50–220 g/m2 (duplex); 
A5r–A3, folio
PF-730 papiercassette
2 x 500 vel, 60–256 g/m2, A5r–304.8 x 457.2 mm, folio
PF-740 papercassette
3.000 vel, 60–256 g/m2, A4, B5, letter
PF-770 A4 side deck
3.000 vel, 60–300 g/m2, A4, B5
PF-780 multimedia tray en papier pass unit
500 vel, 60-256 g/ m2, A5r-304,8 x 457,2 mm
DT-730 documentenlade
DF-790* finisher + AK-730
Hoofduitvoer: max. 4.000 vel A4 (3.000 vel met Bf-730); max. 
60–300 g/m2; max. B5r–304,8 x 457,2 mm
extra uitvoer: 200 vel A4; 60–300 g/m2; A6r–A3
boven uitvoer: 100 vel; 60–300 g/m2; A6r–A4
nieten tot maximal 65 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities, 
B5–304,8 x 457,2 mm
DF-770* finisher + AK-730
Hoofduitvoer: 1.000 vel A4, 60–300 g/m2, B5e–A3, 3 posities 
nieten tot 50 vel A4 of 30 vel A3 
extra uivoer: 100 vel A4, 60–300 g/m2, A4–A6r
PH-7C perforator voor DF-790/DF-770
2-gaten/4-gaten, 60–300 g/m2, A5r–A3
MT-730 mailboxsorteerder voor DF-790
7 vakken x 100 vel A4, 50 vel A3/B4, 60–163 g/m2

BF-730 Booklet- en tri-folding finisher voor DF-790
max. 64 pagina's (16 vel) boekjes vouwen en nieten 
60–256 g/m2, A3, B4, A4r, voorblad 60–220 g/m2

(simplex), tri-folding: 60–120 g/m2, multi tri-folding: 5 vel 
(60–90g/m2) , 3 vel (91–120g/m2)
JS-730 Job separator
30 vel interne job separator, 60–256 g/m2, A5r–A3
JS-731 Job separator
100 vel externe job separator, 60–256 g/m2, A5r–A3
* Bridge unit AK-730 is vereist bij gebruik van de Df-790 en 
Df-770.

Geheugen
CompactFlash® card   
1 slot (tot 4 GB) voor het afdrukken van formulieren, letter-
types, logo's, macro-opslag

Faxgeheugen
MM-16-128: Beeldgeheugen (120 mB)

Beveiliging
Data security kit (E) 
iSo 15408 (common criteria) met beveiligingsniveau eAl3

Printed Document Guard Kit (A)

UG-33: ThinPrint ondersteuning
UG-34: emulatie (iBm Proprinter/ePSon lQ-850/Diablo 
630)

Optionele interface
IB-50: Gigabit-ethernet kaart 10BaseT/100BaseTX/1.000BaseT

Platen cover (E)
CB-730 onderzetkast, hout
CB-731 onderzetkast, metaal

              

Kopieerfuncties

Max. formaat origineel: A3

Continu kopiëren: 1–999

Zoombereik: 25–400 % in stappen van 1% 

Beschikbare vergrotingsverhoudingen: 5r / 5e

Digitale functies: eenmaal scannen en meerdere malen 
kopiëren, electronisch sorteren, 2in1 en 4in1 kopiëren, afbe-
elding herhaald kopiëren, paginanummering, omslagmodus, 
boekje kopiëren, kopiëren onderbreken, formulier-overlay, 
stempelfunctie

Belichtingsmodus: Automatisch, handmatig: 7 of 13 stappen

Beeldafstellingen: Tekst + foto, tekst, foto, kaart

Scanfuncties

Functionaliteit: Scan-to-email, Scan-to-fTP, Scan-to-SmB, 
Scan-to-uSB Host, Scan-to-box, network TWAin, WSD scan

Scansnelheid (A4, 300 dpi met DP-771)
zwart-wit 140 beelden per minuut, kleur 110 beelden per 
minuut

Scan resolution: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 
100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 grijsschalen)

Max. scanformaat: A3

Herkenning origineel: Tekst, foto, tekst + foto, ocr

Netwerkprotocol: TcP/iP

Bestandstypes: PDf (hoge compressie, encryptie, PDf/A), JPeG, 
Tiff, XPS

Faxfuncties (optioneel)

Compatibiliteit: iTu-T Super G3

Modemsnelheid: max. 33,6 kbps

Transmissiessnelheid: max. 3 seconden (JBiG)

Scandichtheid 
normaal: 8 punten/mm x 3,85 regel/mm 
fijn: 8 punten/mm x 7,7 regel/mm 
Superfijn: 8 punten/mm x 15,4 regel/mm 
ultrafijn: 16 punten/mm x 15,4 regel/mm halftone

Max. formaat origineel: A3

Compressiemethode: JBiG, mmr, mr, mH

Geheugen: Standaard 12 mB, max. 120 mB

Functies: opt. internetfaxen, netwerkfaxen, verzending draai-
en, ontvangst draaien, dubbelzijdige faxontvangst, geheuge-
nontvangst, mailbox, diagnostiek op afstand, dubbele fax met 
tweede faxsysteem

Verbruiksmaterialen

Gemiddelde yield bij continue A4 afdrukken met 5%  
gemiddelde dekking.

TK-8505K Tonerkit: Toner zwart voor 30.000 pagina's
TK-8505C, TK-8505M, TK-8505Y Tonerkits: Toner cyaan, 
magenta, geel voor 20.000 pagina's

WT-860 Tonerafvalbak: 25.000 vel (in overeenstemming 
met  5% dekking zwart/wit:kleur=7:3)

Nietjes: 
SH-10 voor Df-770, Bf-730
SH-12 voor Df-790

De TASKalfa 4550i is opgebouwd uit extreme duurzame onderdelen die een efficiënte en betrouwbare werking garanderen om te 
kunnen voldoen aan de eisen van een dynamische kantooromgeving. De TASKalfa 4550ci biedt effectieve productiviteit 

               en een maximale flexibiliteit terwijl de gevolgen voor het milieu minimaal zijn
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uw KYocerA Partner:

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V., Beechavenue 25, 1119 rA Schiphol-rijk,  
Tel +31 (0) 20 58 77 200, fax +31 (0) 20 58 77 290,
www.kyoceradocumentsolutions.nl, informatie@dnl.kyocera.com  
TASKalfa 4550ci/editie 04/2012 – gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - * Specificaties kunnen zonder vooraankondiging worden
gewijzigd. informatie was bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken 
of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.


