TASKalfa 300i
A3 ZWART-WIT MULTIFUNCTIONAL

DE

GETALENTEERDE SPECIALIST
VOOR ELKE WERKGROEP

ONTWORPEN OM ALLES
GEDAAN TE KRIJGEN.
Complete flexibiliteit ten aanzien van de manier waarop u op kantoor uw documentenstroom verwerkt.
De nieuwe TASKalfa-multifunctionals van KYOCERA zijn voorzien van alle functies om dat mogelijk te maken.
De intelligente en zeer betrouwbare technologie zorgt ervoor dat alle gebruikers hun werk snel kunnen
uitvoeren.

ONTWORPEN OM TE VOLDOEN AAN AL UW KANTOORBEHOEFTEN.
De nieuwe multi-getalenteerde TASKalfa 300i is gemakkelijk te integreren in elke werkomgeving en voorziet op efficiënte wijze in alle behoeften van uw werkgroep of afdeling. Alle functies zijn via de intuïtieve
bedieningselementen op het brede kleuren touch screen gemakkelijk en snel te bedienen, ongeacht of het
apparaat wordt gebruikt als kopieerapparaat, netwerkprinter, full-colour scanner of, optioneel, zelfs als fax.
Met een uitvoer van 30 pagina’s per minuut en een documententoevoer die scans maakt tot 15 ipm in
zwart-wit en 10 ipm in kleur, wordt een uitstekende prestatie geleverd. Met een capaciteit van 2.200 vel
heeft de TASKalfa genoeg reserve om zelfs grotere werklasten aan te kunnen. Met beveiligingsfuncties die
voor de beveiliging van al uw werk voldoen aan de hoogste normen, is de TASKalfa 300i het perfecte
netwerkapparaat voor elke werkgroep.

Sterke punten van de TASKalfa 300i:
30 pagina’s per minuut A4 en 15 pagina’s per minuut A3 in zwart-wit
2 GB RAM + 160 GB HDD voor geheugen en opslag
Standaard afdrukken via het netwerk, scannen in kleur en dubbelzijdig afdrukken en scannen
Optioneel: dubbele faxpoorten en internetfax
Afzonderlijke papierverwerkings- en afwerkingsopties
Verbeterde beveiligingsfuncties
Componenten met een lange levensduur die een uitzonderlijke efficiency en
		

betrouwbaarheid bieden

COMPLETE INTEGRATIE IN UW WORKFLOW.
Grotere flexibiliteit betekent een geoptimaliseerde workflow en efficiency op het kantoor. HyPAS™, het nieuwe
software-ontwikkelingsplatform van Kyocera, biedt meer flexibiliteit dan ooit tevoren. HyPAS™, geïntegreerd in de
TASKalfa 300i, combineert op Java gebaseerde programmering met webservicetechnologie, zodat deze multifunctionals efficiënt kunnen werken met zowel toepassingen die zijn geïntegreerd binnen het apparaat, als toepassingen
die zijn gebaseerd op een externe webserver. Dit maakt het veel gemakkelijker om workflows te
optimaliseren het bedieningspaneel kan op persoonlijke wensen worden afgestemd, waarmee de machine onderdeel wordt van geautomatiseerde, bedrijfsspecifieke processen. Alle functies (afdrukken, kopiëren, scannen en faxen)
kunnen aan de processen en behoeften van uw bedrijf worden aangepast, ongeacht of het gaat om beveiligingsopties
en beveiligingsstructuren, routering van documenten, administratieve functies of andere documentbeheeropties.

REAGEERT OP ELKE AANRAKING.
Het grote touch screen biedt optimaal bedieningsgemak. Het paneel omvat een groot, gemakkelijk leesbaar
display dat perfect reageert op elke aanraking. Met een hoogst intuïtieve indeling in full-colour zijn alle
functies gemakkelijk toegankelijk.

DE

INTELLIGENTE
KANTOORASSISTENT.

De TASKalfa 300i voorziet in een snel, kosteneffectief documentenbeheer voor werkgroepen van elke
grootte. Intelligente technologie en software zorgen ervoor dat alle afdruk-, kopieer-, scan- en faxfuncties
met de grootste precisie en efficiëntie worden uitgevoerd en dat deze multifunctionele machine perfect
in de netwerkomgeving van uw bedrijf kan worden geïntegreerd. De TASKalfa 300i vormt daarom altijd een
integraal onderdeel van het gehele proces, hoe u de werkzaamheden in uw kantoor ook organiseert.

AFDRUKKEN – HELDER EN DUIDELIJK WANNEER HET EROP AANKOMT.
De beeldverwerkingstechnologie van de hoogst betrouwbare netwerkprinter TASKalfa 300i zorgt altijd
voor duidelijke, professionele afdrukken. Met een afdruksnelheid tot 30 A4-pagina’s per minuut in zwart-wit
en tot 15 A3-pagina’s per minuut komt deze multifunctionele machine gemakkelijk tegemoet aan alle
kantoorbehoeften. Vooral de duurzame technologie van KYOCERA maakt deze machine bijzonder betrouwbaar. Met de TASKalfa 300i kunt u daarom altijd rekenen op professionele kwaliteit.

KOPIËREN – ZOVEEL ALS NODIG IS.
De TASKalfa 300i produceert excellente kopieën – snel en comfortabel. De bedieningselementen zijn op
het paneel intelligent ingedeeld. Dit houdt meestal in dat met slechts één druk op de knop kopieën kunnen
worden gemaakt. Op het brede kleuren touch screen worden miniatuurbeelden getoond van de documenten
die zijn opgeslagen in de machine, zodat werknemers standaarddocumenten kunnen afdrukken die zijn
opgeslagen op de harde schijf van de TASKalfa zonder dat zij terug hoeven te gaan naar hun bureau.
Een uitstekende tijdbesparing voor elk kantoor.

SCANNEN – UW INFORMATIE ONLINE GEMAAKT.
Met de TASKalfa 300i converteert u papieren documenten heel gemakkelijk in digitale bestanden.
Deze efficiënte scanner werkt met een snelheid van 50 ipm in zwart-wit en 15 ipm in kleur, bij een resolutie
van 300 dpi. Met scannen naar server, scannen naar e-mail of scannen naar USB kunt u documenten overal
naar toe sturen waar u deze wilt hebben. En als beveiliging belangrijk is, dan biedt de TASKalfa 300i een
PDF-versleutelingsfunctie die ervoor zorgt dat het gescande bestand alleen kan worden geopend met
gebruik van een vooraf geselecteerd wachtwoord.

FAXEN – HEEL EENVOUDIG OP ‘SEND’ DRUKKEN
Juridisch bindende originelen naar uw zakenpartners verzenden terwijl u kopieën voorbereidt voor uw
eigen bestanden. Voor de multifunctionele TASKalfa 300i een fluitje van een cent. Met alle functies die u
zou verwachten van een efficiënte faxmachine biedt de optionele TASKalfa-fax functies zoals verzending
naar meerdere geadresseerden (broadcast-verzending), op tijd gebaseerde verzending, faxen doorsturen
en nog veel meer. Daarnaast is de TASKalfa 300i voor kostenbewuste klanten ook verkrijgbaar met een
optionele “fax via internet”-functie waarmee u uw communicatiekosten laag kunt houden.

BEVEILIGING VAN INFORMATIE – UW BEDRIJF BESCHERMEN.
Gegevensbeveiliging is voor veel bedrijven een grote bron van zorg. De TASKalfa 300i is standaard uitgerust
met IPsec-, IPv6- en PDF-encryptie om bescherming te bieden tegen potentiële beveiligingsrisico’s. Een nóg
grotere beveiliging is mogelijk met KYOCERA’s gegevensbeveiligingskit (Data Security Kit), waarmee alle
gegevens die tijdens het afdruk-, kopieer- of scanproces zijn opgeslagen, op effectieve wijze van de harde
schijf worden gewist. En door de documentbeveiligingskit (Document Guard Kit) toe te voegen, kunt u
ervoor zorgen dat documenten waarin de watermerk beveiliging is geïntegreerd, niet kunnen worden gekopieerd, gescand of gefaxt vanaf TASKalfa-machines waarop de kit is geïnstalleerd.

PAPIERVERWERKINGSOPTIES
VOOR DE JUISTE AFWERKING.
De TASKalfa 300i biedt een reeks verwerkingsopties waarmee de documentenstroom veel soepeler verloopt.
De taak wordt snel en precies uitgevoerd, of u nu kiest voor de optionele documententoevoer of finisher.
Als uw werkgroep met grotere volumes werkt, dan kunt u heel eenvoudig extra papiercassettes toevoegen
om de papiervoorraad te vergroten tot 2.200 vel. Hoe uw kantoor ook het documentenbeheer uitvoert,
u doet het altijd beter met de TASKalfa 300i.
De documententoevoer met duplexfunctie DP-670 (B) bespaart op tijd door snel en efficiënt scans te
maken van dubbelzijdige originelen.
De interne finisher DF-670 (B) kan tot 30 vellen nieten, en heeft een verspringende uitvoer – u hoeft alleen
nog maar de documenten te distribueren.
De job separator JS-670 (B) maakt onderscheid tussen afdrukken, kopieën en faxen – om deze zelfs op
drukke afdelingen snel toe te kunnen wijzen.
De finisher DF-780 (B) is economisch en efficiënt, en kan 1.000 vellen professioneel afwerken. Compleet
geleverd met een lade voor uitvoer met bedrukte zijde beneden, en nieten tot 50 A4-vellen.
De papiercassette PF-680 is een optionele, op de vloer geplaatste dubbele papiercassette die ideaal is voor
grotere werklasten, en biedt een extra capaciteit van 2 x 500 vel.
De ingebouwde multifunctionele lade kan worden gebruikt als een ruimtebesparende papiercassette voor
een papiercapaciteit tot 200 vel, en kan een papiergewicht tot 200 g/m2 verwerken.

Basisuitvoering
Twee cassettes van 500 vel en een multifunctionele lade van 200 vel voor een
ruime reservehoeveelheid papier.
De optionele documententoevoer DP-670
(B) keert automatisch het origineel om,
zodat u gemakkelijk dubbelzijdig kunt
scannen en kopiëren.

Basisconfiguratie met DP-670 (B)

Flexibiliteit
Met twee extra papiercassettes van 500 vel
heeft u snel en comfortabel toegang tot
meerdere papiertypes. De interne finisher
DF-670 (B) voor 500 vel niet maximaal
30 vel in één positie.

Afwerkingsoplossing - basisuitvoering
Geeft uw documenten een professionele
afwerking – De finisher voor 1.000 vel niet
in drie posities.
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PF-680 + DF-670 (B)

DF-780 (B)

Dubbelzijdige documententoevoer
DP-670 (B) voor dubbelzijdig
scannen
Gebruiksvriendelijk
kleuren touch screen
Multifunctionele lade
(voor max. 200 vel)
Optionele documentenfinisher DF-780 (B)
(niet tot 50 vel)

Twee extra papiercassettes
(2 x 500 vel)

REKEN OP ONS.
De doelstelling van KYOCERA, als een van de toonaangevende fabrikanten van kantoordocumentoplossingen, is om altijd producten en diensten van hoge kwaliteit te leveren. Wij bieden u niet alleen de
meest betrouwbare hardware en software, maar ook een uitzonderlijke service, uitgebreide consulting
en pasklare financiering. Wat u ook nodig heeft – op ons kunt u rekenen. Wilt u meer weten? Neem dan
contact op met de KYOCERA Business Partner in uw regio.

TASKalfa 300i

De TASKalfa 300i omvat extreem duurzame onderdelen die een efficiënte en betrouwbare werking garanderen om te kunnen
voldoen aan de hoge eisen van een drukke kantooromgeving. De TASKalfa 300i biedt een effectieve productiviteit en een
maximale flexibiliteit, terwijl de gevolgen voor het milieu minimaal zijn.

Algemeen
Technologie
KYOCERA-laser, monocomponent
Afdruksnelheid
Tot 30/15 A4/A3-pagina‘s per minuut
Resolutie
600 x 600 dpi
Afdrukvolume
Gemiddeld 10.000 pagina’s per maand
Maximaal 100.000 pagina’s per maand
Opwarmtijd
29 seconden of minder na inschakeling

Lettertypes / barcodes
93 contourlettertypes (PCL 6), 8 lettertypes (Windows Vista),
136 PostScript KPDL 3-lettertypes, 45 soorten ééndimensionale
barcodes plus tweedimensionale barcode (PDF-417)
Downloadbare lettertypes: Kyocera, PCL + TrueType-formaat,
Type 1 + 3-formaat
Afdrukfuncties
Snel kopiëren, proefafdruk maken en controleren, vertrouwelijk
afdrukken, taakopslag- en taakbeheerfuncties
Kopieerfuncties
Max. grootte origineel: A3
Continu kopiëren: 1-999

Tijd tot eerste pagina
5,1 seconden of minder

Geheugencapaciteit: 2.048 MB RAM + 160 GB HDD

Afmetingen (B x D x H)
Basissysteem: 570 mm x 630 mm x 767,2 mm

Vooraf ingestelde vergrotingsverhoudingen: 5R / 5E

Gewicht: Basissysteem: circa 75 kg
Stroomvoorziening: 220–240 VAC, 50/60 Hz
Stroomverbruik
Afdrukken: 610 W
Standby: 130 W
Slaapstand: 12 W
Geluid (ISO 7779 / ISO 9296)
Afdrukken: 66,5 dB(A)
Standby: 47 dB(A)
Certificering
GS, TÜV, CE
Dit apparaat is gemaakt 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. Maak alleen gebruik van
papier dat wordt aanbevolen door KYOCERA, onder normale
omgevingsomstandigheden.
Invoercapaciteit
Multifunctionele lade van max. 200 vel, 45–200 g/m2,
A3–A6R;
Universele papiercassette van max. 2 x 500 vel, 60-120 g/m2,
A3–A5R;
Max. invoercapaciteit met opties: 2.200 vel A4
Duplexeenheid
Standaard dubbelzijdig afdrukken, ondersteunt A3-A5R,
60–80 g/m2

Zoombereik: 25 tot 400 % in stappen van 1 %
Digitale functies
Eenmaal scannen en daarna meermaals kopiëren, elektronisch sorteren, 2 originelen op één kopie en 4 originelen
op één kopie, beeld herhalen op kopie, paginanummering,
modus voor voorblad, boekje kopiëren, documentenbox van
160 GB, kopiëren onderbreken, formulieroverlay
Belichtingsmodus: Automatisch, handmatig: 7 of 13 stappen
Beeldafstellingen: Tekst + foto, tekst, foto

Faxsysteem (S) C
Internet Fax Kit (A) (faxsysteem (S) C is vereist)
Papierverwerking
Documententoevoer met duplexfunctie DP-670 (B)
Max. 75 vel, 45–160 g/m2, A3–A5R, folio
Papiercassette PF-680
Max. 2 x 500 vel, 60-120 g/m2, A3–A5R, folio
Finisher DF-780 (B)* + AK-670
Max. 1.000 vel A4, A3–B5E, 64-128 g/m2, nieten in 3 posities
tot 50 vel A4 of 25 vel A3
Interne finisher DF-670 (B)
Max. 500 vel A4, A3–A5R, 60-105 g/m2, nieten in 1 positie
tot 30 vel A4 of 20 vel A3
Job separator JS-670 (B)
Interne job separator voor 100 vel, 45–160 g/m2, A3–A5R
Geheugen
CompactFlash®-kaart
1 slot (tot 4 GB) voor het afdrukken van formulieren,
lettertypes, logo’s, Macro-opslag

Scansnelheid
Enkelzijdig 50 beelden zwart-wit of 15 beelden kleur per
minuut (A4, 300 dpi )
Dubbelzijdig 15 beelden zwart-wit en 10 beelden kleur per
minuut (A4, 300 dpi)

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

Scanresolutie
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
Interface: 10/100 Base-TX
Netwerkprotocol: TCP/IP
Bestandstypes: PDF (hoge compressie/versleuteld), JPEG,
TIFF, XPS

Modemsnelheid: Max. 33,6 kbps

Processor: Power PC 750 FL -600 MHz

Transmissiesnelheid: Max. 3 seconden (JBIG)

Geheugen: 2048 MB RAM + 160 GB HDD

Scandichtheid
Normaal: 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
Halftoon

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

Opties

* Adapterkit AK-670 is vereist voor het gebruik van DF-780 (B).

Afdrukfuncties

Emulaties: PCL 6, KPDL 3 (compatibel met PostScript 3),
XPS Direct Print, PDF Direct Print

Tonerkit TK-685
Microfijne toner voor 20.000 pagina’s met 6% dekkingO

Functionaliteit
Scannen naar e-mail, scannen naar FTP (FTP via SSL),
netwerk-TWAIN, scannen naar SMB, scannen naar box,
scannen naar USB

Faxfuncties

Besturingstaal: PRESCRIBE

Verbruiksartikelen

Scanfuncties

Uitvoercapaciteit
250 vel, bedrukte zijde beneden

Standaardinterface
USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10/100Base-TX, CF-slot

Functies
Opt. Internetfax, faxen via netwerk, verzending draaien,
ontvangst draaien, dubbelzijdige faxontvangst, ontvangst
in geheugen, mailbox, diagnostiek op afstand, dubbele fax
met tweede faxsysteem

Compatibiliteit: ITU-T Super G3

Beveiliging
Gegevensbeveiligingskit (Data Security Kit) (E)
ISO 15408 (Common Criteria) met beveiligingsniveau EAL3
Beveiligingskit voor afgedrukte documenten
(Printed Document Guard Kit) (A)
Optionele interface
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 type (E)
CB-680: Houten onderzetkast
CB-681: Metalen onderzetkast

Max. grootte origineel: A3
Compressiemethode: JBIG, MMR, MR, MH
Geheugen: Standaard 12 MB, max. 120 MB

Uw KYOCERA Partner:

KYOCERA MITA Nederland B.V., Beeachavenue 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 300i/editie 01/2010 – 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.

Afbeelding toont product incl. accessoires
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