
TASKalfa 180  

ZWART-WIT A3  DIGITALE COPIER

 Het gebruikersvriendelijke display biedt 
snel toegang tot alle digitale functies.

    18 A4-pagina's en 8 A3-pagina's per minuut

    Tijd tot eerste kopie 5,7 seconden of minder

 Optionele duplexeenheid voor kostenbesparend 

 dubbelzijdig afdrukken

 Optionele duplex-documententoevoer voor 50 vel

    Lasertechnologie van 600 dpi met kopiëren van 256 grijsschalen 

voor duidelijke tekst en realistische foto's

 Standaardpapiercapaciteit van 400 vel 

 (uitbreidbaar tot 1.300 vel)

      Optionele GDI-printerfunctionaliteit

 Onderdelen met een lange levensduur die een uitzonderlijke 

 efficiency en betrouwbaarheid bieden

Vul laden minder 
vaak bij door de
papiercapaciteit 
tot 1.300 vel.

DE COMPACTE COPIER

    VOORWERKGROEPEN

De TASKalfa 180 versnelt de workflow op 

uw kantoor. Deze compacte copier is 

heel gemakkelijk te bedienen, dat begint 

al met het ontwerp van de cassettegreep 

en gaat door tot de intuïtieve layout van 

het bedieningspaneel. Daarnaast krijgt 

u nog eens de professionele kwaliteit die 

uw bedrijf nodig heeft.



Uw KYOCERA partner:

KYOCERA MITA Nederland B.V., Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk, Tel +31 (0) 20 58 77 200, Fax +31 (0) 20 58 77 260,
www.kyoceramita.nl, informatie@kyoceramita.nl

TASKalfa 180/editie 07/2009 – 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.
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ZWART-WIT A3  DIGITALE COPIER

Algemeen

  Technologie
Kyocera-laser, monocomponent

Afdruksnelheid
18/8 A4/A3-pagina's per minuut

Resolutie
600 x 600 dpi, 256 grijswaarden

Tijd tot eerste kopie
5,7 seconden of minder

Opwarmtijd
17,2 seconden of minder na inschakeling

Afdrukvolume
Max. 20.000 pagina’s per maand

Stroomvoorziening
220/240 VAC, 50/60 Hz

Stroomverbruik
Afdrukken: 424 W, 
Stand-by: 60 W, 
Slaapstand: 2,6 W

Geluid (ISO 7779/19296)
Tijdens kopiëren/printen: 65,3/66,7 dB (A)
Standby: 40 dB (A)

Afmetingen (B x D x H)
568 x 546 x 502 mm

Gewicht
Basissysteem: circa 33 kg

Certificering
GS, TÜV, CE
Dit product is gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 
9001 en milieurichtlijn ISO 14001.

Papierverwerking

  Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een 
papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik door KYOCERA aan-
bevolen papier onder normale omgevingsomstandigheden.

Invoercapaciteit
300 vel universele papiercassette, 64–105 g/m2, A3, A4, A5, 
Ledger, Letter, Legal, Folio
100 vel multifunctionele lade, 45-160 g/m2; 
A3, A4, A5, A6, Ledger, Letter, Legal, Folio, Custom 
(98 x 148 mm tot 297 x 432 mm)
Max. invoercapaciteit met opties: 1.300 vel 

Uitvoercapaciteit
250 vel bedrukte zijde onder

Kopieerfuncties

 Maximale formaat origineel
A3

Continu kopiëren
1–999

Geheugencapaciteit
Standaard 32 MB, max. 160 MB 

Zoombereik
25 tot 400 % in stappen van 1 %

Belichtingsmodus
Automatisch, handmatig: 5 of 9 stappen

Beeldafstellingen
Tekst + foto, tekst, foto

Digitale functies
Eenmaal scannen en meerdere malen afdrukken, kopieën 
elektronisch sorteren, kopieën roterend
sorteren*, automatische papierselectie, dubbelzijdig 
kopiëren**, gecombineerd inch/metrisch kopiëren, layout-
modus (2-in-1, 4-in-1), ECOcopy-modus, programmerings-
modus, beheermodus
* Extra papiercassette PF-420 is vereist
** Extra duplexeenheid DU-420 is vereist

Printfuncties (optioneel)

CPU 
ARM 946-S 150MHz, Flex R1SC

Geheugen
Standaard max. 32 MB

Emulaties
Op host gebaseerd afdruksysteem voor alle huidige
Windows-besturingssystemen

Standaardinterface
USB 2.0 (Hi-speed)

Verbruiksmaterialen

TK-435 tonerkit
Microfijne toner voor 15.000 pagina’s bij 6 % A4-dekking
Capaciteit van starttoner voor 3.000 pagina's bij 6 % 
A4-dekking

Opties

Printsysteem (Z)

Papierverwerking
DP-420 Duplex-documententoevoer:
50 vel, dubbelzijdig scannen, 45–160 g/m2, A3-A5R, Folio, 
Ledger-Statement-R
PF-420 Papiercassette: 300 vel, 64–105 g/m2, A3-A5R, 
Folio, Ledger-Statement-R (aan het basissysteem kunnen 
max. drie PF-420-cassettes worden toegevoegd)
DU-420 Duplexeenheid: 64–105 g/m2, A3-A5R, Folio, 
Ledger- Statement-R

Kopieergeheugen
DIMM-geheugen: 1 extra slot voor 16 MB, 32 MB, 
64 MB, 128 MB (max. 160 MB)

Optionele interface
IB-110: externe netwerkprintserver

Overig
Platen cover (E): afdekplaat
Onderzetkast: van hout of metaal met opslagruimte
op wieltjes
CB-420L (laag / hout)
CB-420H (hoog / hout)
CB-421L (laag / metaal)
CB-421H (hoog / metaal)

TASKalfa 180

De TASKalfa 180 bevat extreem duurzame onderdelen die een efficiënte en betrouwbare werking garanderen om te kunnen 
voldoen aan de hoge eisen van een drukke kantooromgeving. Dit apparaat behoeft zeer weinig onderhoud. Hierdoor blijven 

de algehele operationele kosten laag en is een hoge productiviteit gegarandeerd – terwijl de gevolgen voor het milieu minimaal zijn.


