
TASKalfa 221  

ZWART-WIT A3 MULTIFUNCTIONAL 

De geïntegreerde finisher 
bespaart op ruimte en 
biedt uitstekende en 
zeer comfortabele 
afwerkingsfuncties, zoals 
automatisch nieten van 
maximaal 30 vel.

 Verhoog de efficiency met 
gebruik van de duplex-docu-
mententoevoer, die 
voor kopieer-, fax- 
of scantaken maxi-
maal 50 dubbelzijdige 
originelen kan verwerken.

    22 pagina’s in A4 en 10 pagina’s in A3 per minuut

    Tijd tot eerste kopie: 5,7 seconden of minder

 Standaard netwerkprinten

 Standaard papiercapaciteit van 700 vel (uitbreidbaar tot 

 1.300 vel)

    Optionele duplex-documententoevoer van 50 vel

     Optionele duplexeenheid voor kostenbesparend dubbelzijdig 

afdrukken

    Onderdelen met een lange levensduur die een uitzonderlijke 

 efficiency en betrouwbaarheid bieden

DE KRACHTIGE EN 
    COMPACTE ALLESKUNNER         

De nieuwe TASKalfa 221 is een hoogst flex-

ibele multifunctional voor alle document-

en tot A3-formaat. De snelle opwarmtijd 

en afdruk- en kopieersnelheden tot 22 

pagina's per minuut in A4 spreken voor 

zichzelf. En terwijl de optionele duplex-

eenheid bespaart op papier, zorgen de 

extra papiercassettes ervoor dat zelfs gro-

tere taken gemakkelijk kunnen worden 

afgehandeld. Dit apparaat is met zijn com-

pacte ontwerp en gebruikersvriendelijke 

bediening dé keus voor elk druk team. 

 Verhoog de efficiency met 
gebruik van de duplex-docu-
mententoevoer, die 

of scantaken maxi-
maal 50 dubbelzijdige 
originelen kan verwerken.
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ZWART-WIT A3 MULTIFUNCTIONAL 

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 221/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.
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TASKalfa 221

De TASKalfa 221 bevat extreem duurzame onderdelen die een efficiënte en betrouwbare werking garanderen om te kunnen voldoen 
aan de hoge eisen van een drukke kantooromgeving. De TASKalfa 221 biedt effectieve productiviteit en maximaal gebruik terwijl het 

milieu minimaal wordt belast.

Uw KYOCERA partner:

Algemeen

Technologie: Kyocera-laser, monocomponent

Afdruksnelheid
22/10 A4/A3-pagina's per minuut

Resolutie
600 x 600 dpi, 256 grijswaarden (scannen/kopiëren)
Snel 1.200 dpi (1.800 dpi level x 600 dpi), 2.400 x 600 dpi 
met KIR (afdrukken)

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: 450 W
Standby: 63 W
Slaapstand: 6,2 W

Geluid (ISO 7779/9296)
Afdrukken: 66,7 dB(A)
Standby: 40 dB(A)

Afmetingen (B x D x H)
568 x 594 x 607 mm

Gewicht
Basissysteem: circa 40 kg

Certificering
GS, TÜV, CE
Deze apparaten zijn gemaakt volgens de kwaliteitsnorm ISO 
9001 en milieurichtlijn ISO 14001.

Papierverwerking

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een 
papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik onder normale 
omgevingsomstandigheden papier dat door KYOCERA is 
aanbevolen.

Invoercapaciteit
2x 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

Max. formaat origineel: A3

Continu kopiëren: 1–999

Geheugencapaciteit
Standaard 64 MB, max. 192 MB (1 extra slot voor 128 MB)

Zoombereik: 25 tot 400 % in stappen van 1 %

Huidige vergrotingsverhoudingen: 5R / 5E

Belichtingsmodus: automatisch, handmatig: 7 stappen

Beeldafstellingen: tekst + foto, tekst, foto

Digitale kopieerfuncties
Energiespaarstand, kopiëren onderbreken, eenmaal scan-
nen en meerdere malen afdrukken, elektronisch sorteren, 
gedraaid sorteren van geprinte documenten, gedraaid 
sorteren van kopieën*, automatische papierselectie, 
duplex*, nieten**, layout-modus (2-in-1, 4-in-1), gesplitst 
kopiëren, margeverschuiving, rand wissen, ECOcopy-
modus, programmeringsmodus, afdelingscode (100)
* Extra duplexeenheid DU-420 is vereist
** Extra finisher DF-420 is vereist

 Afdrukfuncties (standaard )

 Processor: PowerPC 440/500 MHz

Geheugen: Standaard 128 MB, max. 1.152 MB
(1 extra slot voor 1 GB) + optionele harde schijf

Interfaces
Standaardinterface
USB 2.0 (High-speed), 10Base-T/100Base-TX standaard, 
interface-slot voor KUIO LV-optie, interface-slot voor 
optionele CF-kaart

Multiple interface Connection (MIC)
MIC maakt gelijktijdige aansturing van maximaal drie 
interfaces mogelijk, waarbij elke interface zijn eigen virtuele 
printer heeft.

Emulaties
PCL 6 (5e/XL), KPDL 3 (PostScript 3-compatibel) met
Automatic Emulation Sensing (AES - automatische emulatie-
herkenning), KC-GL, Line Printer,
IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630

Besturingssystemen
Alle huidige Windows-besturingssystemen, Mac OS X versie 
10.2 of hoger, UNIX LINUX, evenals andere besturingssyste-
men op aanvraag.

Besturingstaal: PRESCRIBE IIe

Lettertypes
80 contourlettertypes (PCL), 136 contourlettertypes 
(KPDL 3),1 bitmapfont, 45 soorten eendimensionale 
barcodes,plus tweedimensionale barcode PDF-417

Afdrukfuncties
eMPS voor snelle kopie, proefafdruk maken en vasthouden, 
privé (vertrouwelijk) afdrukken, opslag- en taakbeheerfunctie 
met harde schijf HD-5A, direct afdrukken van PDF

Scanfuncties (optioneel )

Scanfuncties
Scan-to-PC, scan-to-email, netwerk-TWAIN

Scansnelheid: max. 22 originelen per minuut (600 dpi/A4)

Origineeltype: tekst, foto, tekst + foto, en OCR

Maximaal scanformaat: A3

Scanresolutie
600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi (256 grijsschalen)

Interface: 
10/100Base-TX

Netwerkprotocol: 
TCP/IP

Beeldformaat: 
TIFF, PDF

Gebundelde software
Scanner File Utility, adresboek, adreseditor, TWAIN
Source, Scan-to-Mac

Faxfuncties (optioneel)*

*Optionele documententoevoer DP-420 is vereist

Compatibiliteit: ITU-T Super G3

Modemsnelheid: max. 33,6 kbps

Transmissiesnelheid: 3 seconden of minder (JBIG)

Scandichtheid: 8 punten/mm x 3,85 regels/mm, Fijn: 8 
punten/mm x 7,7 regels/mm, Superfijn: 8 punten/mm x 
15,4 regels/mm, Ultrafijn: 16 punten/mm x 15,4 regels/
mm (met optioneel geheugen), halftone

Maximale grootte origineel: A3

Compressiemethode: JBIG, MMR, MR, MH

Geheugen
Standaard 4 MB Bitmap (max. 8 MB), Standaard 4 MB Image 
(max. 32 MB)

Faxfuncties
Faxen via netwerk*, transmissie roteren, dubbelzijdige 
faxontvangst, vertrouwelijk, doorgeschakelde en prikbord-
verzending, transmissierapport en ontvangstrapport, ont-
vangst van meerdere gefaxte pagina's op één vel, mailbox, 
diagnostiek op afstand.

*Optioneel scansysteem (F) B is vereist

Gebundelde software
Adresboek voor fax, adreseditor voor fax

Verbruiksmaterialen

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

Opties

Scansysteem (F)B, Faxsysteem (R)
Papierverwerking
DP-420 Duplex-documententoevoer: 50 vel, dubbelzijdig 
scannen, 45–160g/m2, A3–A5R, Folio, Ledger-Statement-R
PF-420 Papiercassette: 300 vel, 64–105 g/m2, A3–A5R, 
Folio, Ledger-Statement-R

DU-420 Duplexeenheid: 64–105 g/m2, A3–A5R, Folio, 
Ledger-Statement-R
JS-420 Job separator: 100 vel, 45-160 g/m2, A3–A5R, Folio, 
Ledger-Statement-R
DF-420 Finisher: 500 vel, 60–105 g/m2, A3–B5, Folio, 
Ledger-Statement-R, Nieten (30 vel), 1 positie

Geheugen
Kopieergeheugen
DIMM-geheugen: 1 extra slot voor 128 MB (max. 192 MB)

Printergeheugen
DIMM-geheugen: 1 extra slot voor 1 GB (max. 1.152 MB)

CompactFlash®-kaart: 1 slot (tot 4 GB), formulieren, letter-
types, logo’s, macro’s 

HD-5A harde schijf: 40 GB opslag van gegevens, 
formulieren,fonts, etc. en eMPS

Faxgeheugen
MM-13-32: Bitmapgeheugen (4 MB) en Image-geheugen
(28 MB)

Optionele interface
IB-23 Netwerkkaart: 10Base-T/100Base-TX
PS159: Wireless LAN (802.11b/g)
PS1109 Gigabit Ethernet: 10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT 
(RJ-45)
PS129 Glasvezel: 100BaseSX (SC)
PS1129 Gigabit glasvezel: 1000BaseSX (SC)

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)
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CB-421H (hoog / metaal)


