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TASKalfa 4002i
TASKalfa 5002i
TASKalfa 6002i
SẢN PHẨM
ĐA CHỨC NĂNG ĐƠN SẮC
KHỔ A4/A3

ĐẦY ĐỦ CHỨC NĂNG
DỄ DÀNG VÀ
THUẬN TIỆN

KYOCERA

Net
Manager
Kyocera MyPanel

Mobile Print

PinPoint Scan

Teaching Assistant Cloud Connect

Dòng sản phẩm TASKalfa mới là thiết bị đa chức năng tin cậy sẽ giúp
bạn vững tâm trong quản lý tài liệu văn phòng. Với tính linh hoạt
cao, năng suất và tin cậy, văn phòng của bạn sẽ trở nên hoàn hảo,
mang đến cho bạn đa dạng các giải pháp xử lý tài liệu kỹ thuật số và
tối ưu hóa quy trình làm việc.
Màn hình cảm ứng màu trực quan giúp dễ dàng truy cập vào thế giới
của sao chụp, in, quét màu và fax cũng như kiểm soát các khay giấy
và bộ hoàn thiện chọn thêm. Điều này đảm bảo tên của dòng sản
phẩm TASKalfa mới sẽ được ghi nhận tại các văn phòng trong những
năm tiếp theo.

> Chất lượng hình ảnh cao, hỗ trợ độ phân giải in lên tới 1.200 dpi.
> Thời gian cho bản chụp đầu tiên nhanh, chỉ sau 3,4 giây.
> Thời gian sấy nhanh chỉ với 17 giây*
> Ổ cứng có sẵn trong cấu hình tiêu chuẩn với dung lượng 320 GB.
> Bộ nhớ RAM 4 GB đáp ứng cho các tác vụ nặng mà không cần nâng cấp.
> Hỗ trợ quét bản gốc khổ A6 trên bộ nạp bản gốc.
> Khay giấy tự đóng bán tự động.
> Hỗ trợ bộ hoàn thiện lắp trong.
* Với máy TASKalfa 6002i

Ra đời để tạo sự khác biệt
Sự khác biệt của Kyocera:
* Thiết bị đa chức năng và in toàn diện
* Tối ưu hóa tổng chi phí sử dụng (TCO)
* Tin cậy với vật tư có độ bền cao
* Tiên tiến với công nghệ mới và cải tiến
Với phương châm “Khách hàng là trên hết”, Kyocera phấn đấu trở thành một công ty đóng góp cho sự
phát triển của cộng đồng bằng cách mang lại giá trị tối đa cho khách hàng qua việc gia tăng sự thỏa
mãn nhu cầu của họ. Hướng tới một “Thiết bị quản lý tài liệu” cùng với sự cân bằng giữa lợi ích kinh tế và
sinh thái, Kyocera đã thành công trong việc phát triển một thiết bị quản lý tài liệu đúng nghĩa được áp
dụng nhiều công nghệ mới sẽ giúp khách hàng tối ưu hóa năng suất văn phòng, giảm thiểu tổng chi phí
sử dụng và thân thiện với môi trường.

Chức năng đặc biệt
Dòng sản phẩm này sẽ giúp hợp lý hóa quy trình công việc với những chức năng đặc biệt. Chúng được thiết kế nhằm tối đa hóa năng
suất và cung cấp tài liệu chuyên nghiệp theo cách sử dụng hiệu quả các khoản chi phí. Với các cấu hình, ứng dụng có độ tùy biến cao,
dòng sản phẩm này sẽ là trợ thủ đắc lực trong quản lý tài liệu và thông tin một cách hiệu quả nhất.

Cấu hình linh hoạt
Bộ tách tài liệu MT-730(B) (Chọn thêm)
7 khay chứa tài liệu
Bộ nạp bản gốc DP-7110 (Chọn thêm)
Quét 2 mặt cùng lúc. Tối đa 270 tờ
Bộ nạp và đảo bản gốc DP-7100
(Chọn thêm)
Tối đa 140 tờ

Bàn điều khiển cảm ứng 9 inch thân thiện
Chỉnh độ nghiêng từ 15O đến 90O

Bộ dẫn giấy AK-7100 (Chọn thêm)
Cần lắp cùng với bộ hoàn thiện

Bộ tách tác vụ lắp trong JS-7100 (Chọn thêm)
Tối đa: 100 tờ
Khay tay
Tối đa: 160 tờ

Bộ hoàn thiện DF-7110 (Chọn thêm)
Tối đa 4.000 tờ*
Bộ hoàn thiện DF-7100 (Chọn thêm)
Tối đa 500 tờ*
Bộ hoàn thiện DF-7120
(Chọn thêm)

Khay giấy PF-7110 (Chọn thêm)
Tối đa: 1.500 tờ (A4/Letter) x2 khay

Tối đa 1.000 tờ

Khay giấy PF-7120 (Chọn thêm)
Khay cạnh: 3.000 tờ (A4/Letter)

Khay giấy PF-7100 (Chọn thêm)
2 khay với 500 tờ/khay
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Hiệu suất cao với các chức năng SAO CHỤP/IN/QUÉT/FAX
* Chế độ chụp thử: Giảm thiểu bản chụp lỗi khi nhân bản với số lượng lớn
bằng cách dùng chế độ chụp thử.

* In và quét trực tiếp từ thẻ nhớ USB: Quét hoặc in trực tiếp từ thẻ nhớ
USB với các định dạng PDF, PDF/A, TIFF, JPEG hoặc XPS

* Xem trước khi chụp 2 mặt: Hiển thị hình ảnh của cả 2 mặt trước khi in
(Chức năng copy/Box Print).

* Kiểm tra kích thước file khi quét: Kiểm tra kích thước file quét hiện tại
không quá giới hạn trước khi gửi email.

* Bỏ qua trang trắng: Trang trắng sẽ được bỏ qua trong quá trình sao
chụp tại bộ nạp bản gốc giúp tiết kiệm chi phí.

* Gửi đa dạng FTP/SMB/Email/Fax: Gửi tài liệu tới nhiều địa chỉ khác
nhau (email, thư mục...) với chỉ một lần quét.

* Chế độ sao chụp định trước chuyên dụng cho bản gốc đặc biệt: Sao
chụp báo, bản vẽ kỹ thuật, chứng minh thư, bản gốc đánh dấu dòng.

PDF/A

* Chế độ xử lý nền: Loại bỏ vết bẩn nền không mong muốn khi sao
chụp/quét 2 mặt với bản gốc mỏng (VD: báo, giấy NCR, tạp chí...)

@

* Bản sao: In thêm một hay nhiều bản sao của một tài liệu từ nguồn giấy
khác hoặc sử dụng một loại giấy khác.
* In và gửi tài liệu khổ dài: Quét và in tài liệu khổ dài với giấy định lượng
cao (Chỉ hỗ trợ in một mặt).

* Chuyển tiếp fax đơn giản: Chuyển tiếp bất kỳ bản fax nào gửi đến tới
địa chỉ khác bằng email, SMB hoặc FTP (Chọn thêm).

In tối đa 1.200 mm. Gửi tối đa 1.900 mm

@

Tối đa 320 mm

* Tùy chọn quét tách bản gốc: Quét bằng cách tách trang chỉ định và cho
phép gửi toàn bộ các file qua một địa chỉ email hoặc gửi từng file đã tách
tới nhiều địa chỉ email.

* Gửi i-Fax (Chọn thêm): Gửi và nhận i-Fax mà không cần dịch vụ mail
bằng cách cài đặt chức năng SMTP trực tiếp.
* Bỏ qua tác vụ: Tự động bỏ qua các tác vụ in bị lỗi để in tác vụ khác để
tránh đình trệ công việc. Các trường hợp được bỏ qua gồm:
1. Khay giấy được chỉ định hết giấy

2. Không có khổ giấy tương ứng

3. Không có loại giấy tương ứng
Sequence

Job

Paper Size

Status

1

0001

A3

NG

2

0002

A4

OK

3

0003

A5

NG

4

0004

A4

OK

Xếp theo tác vụ
được thực hiện
Sequence

Job

Paper Size

Status

1

0004

A4

OK

2

0002

A4

OK

3

0001

A3

NG

4

0003

A5

NG

Xếp theo thời điểm
nhận tác vụ

* Thông báo hoàn thành tác vụ: Gửi một email thông báo đến người
dùng nào đó khi một lệnh sao chụp/quét/in hoàn thành.
Tác vụ
hoàn thành

@
Email
thông báo
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Hoạt động mạnh mẽ
* Bàn điều khiển trực quan: Màn hình cảm ứng màu 9 inch tuyệt đẹp dạng
trượt tương tự như điện thoại thông minh và máy tính bảng với khả năng
chỉnh độ nghiêng từ 15O đến 90O.
* Bàn phím thuận tiện cho sử dụng: Với bàn phím ảo trên màn hình cảm ứng,
người sử dụng nhập liệu một cách dễ dàng (Bàn phím cứng chọn thêm)
* Màn hình chủ: Tất cả các chức năng được sử dụng và các ứng dụng được
tìm ngay trên màn hình chủ mặc định. Màn hình chủ cũng có thể được tùy
biến dễ dàng cho phù hợp với những nhu cầu sử dụng của người sử dụng
(hoặc nhóm người sử dụng) khác nhau giúp truy cập các chức năng cần thiết
ngay lập tức.
* Thẻ in nhanh (Quick Print) trong trình điều khiển máy in (Printer driver): Tạo và lưu các tính năng hay sử dụng
dưới dạng biểu tượng đồ họa cho phép hoàn tất các tính năng của một tác vụ in chỉ với một lần kích chuột.
* Custom Box: Dễ dàng sử dụng Custom Box để lưu trữ nhiều tác vụ trên máy, cho phép người sử dụng bảo mật
lệnh in, lưu tác vụ trên máy và in chúng ra khi cần.
* Khay giấy tự đóng bán tự động: Khay giấy sẽ tự động đóng hoàn toàn trong khoảng 40 mm.
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Tích hợp các ứng dụng mạnh mẽ
In di động của KYOCERA
AT&T

* KYOCERA Mobile Print: Là một giải pháp ứng dụng cho phép người
dùng in văn bản, trang web và hình ảnh theo yêu cầu một cách đơn giản
và thuận tiện ở bất cứ nơi đâu từ máy tính bảng và điện thoại thông minh
của Apple và Android bằng cách lựa chọn máy in hoặc máy đa chức năng
KYOCERA mà ứng dụng tìm thấy. Người sử dụng cũng có thể quét hình
ảnh bản gốc từ máy đa chức năng vào thiết bị di động của họ. Các thiết bị
của chúng tôi cũng hỗ trợ AirPrint cho iPhone và iPad.

12:34 PM

In
iPhone

Ứng dụng
In từ Di động
Quét

iPad

iPad

Định tuyến
Wi-Fi

Android

Custom Box
4

In

3
2
1

Cloud*

* KYOCERA MyPanel: Sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính
bảng kết nối không dây (wifi) cùng với mạng của máy KYOCERA. Người sử
dụng có thể thực hiện sao chụp/in/quét từ Custom Box bằng thiết bị di
động với những thiết lập cá nhân.

Sao chụp
Kết nối wifi

Ad-hoc Email

4

@

3
2

iPad

1
AT&T

Địa chỉ Email

12:34 PM

Quét

@

Thư mục

Cloud*

* Cloud: Lưu trữ đám mây Dropbox, Evernote, OneDrive

Kết nối điện toán đám mây của KYOCERA

* KYOCERA Cloud Connect (Chọn thêm): Nhận và in file trong Google
Drive và Evernote. Một dịch vụ điện toán đám mây được cung cấp trực
tiếp từ bất kỳ máy đa chức năng KYOCERA nào có hỗ trợ HyPAS. Bạn
thậm chí có thể tải trực tiếp các file đã quét lên Google Drive và Evernote
bằng kết nối trực tiếp với điện toán đám mây từ máy đa chức năng mà
không cần thông qua máy tính.

Điện toán
Đám mây
Đồng bộ hóa

* Hỗ trợ dịch vụ mail công cộng ( Gmail và Hotmail): Quét tài liệu vào tài
khoản email từ máy đa chức năng và tự động in tài liệu trực tiếp từ các tài
khoản đó.
* Hỗ trợ wifi trực tiếp: Với bộ kết nối mạng không dây IB-35 (chọn thêm)
sẽ hỗ trợ in/quét thông qua AriPrint / Google Cloud Print / Mopria /
KYOCERA Mobile Print.

Quét & in trực tiếp từ
màn hình cảm ứng

iPad

AT&T

12:34 PM

iPhone
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iPad

Google Drive/ Evernote

Máy tính

Android

Vô cùng tin cậy và an toàn
* In riêng tư: Lấy ra lệnh in trên thiết bị bằng cách nhập vào mật khẩu 4 ký
tự đã đặt trước khi thực hiện lệnh in trên KYOCERA KX Driver.

Phòng Nhân sự
Dung lượng: 200 MB

* Thiết lập mật khẩu bảo vệ: Cho phép người quản trị thiết lập mật khẩu
để hạn chế người dùng truy cập vào các phân vùng chỉ định.

Phòng Kinh doanh
Dung lượng: 100 MB

Với sự hỗ trợ của Chứng thực mạng (Network Authentication*), bộ
phận IT có thể quản lý chứng thực người dùng một cách dễ dàng với máy
chủ chứng thực trung tâm (NTLM, Kerberos, KYOCERA Net Policy
Manager).

ID*******
PASSWORD
*******

Máy chủ

* Ghi đè bộ nhớ FAX (Chọn thêm): Xóa bộ nhớ FAX sau khi gửi hoặc nhận
theo cách bảo mật nhất.

* Chọn thêm

* M-Files (Chọn thêm): Quản lý toàn bộ thông tin như tài liệu, quá trình
kinh doanh, dự án... và thêm vào các thông tin bằng cách kết nối với
thông tin từ hệ thống khác (như SharePoint, Salesforces và SAP). Điều
này đảm bảo rằng bạn luôn tìm được thứ mình cần mà không xảy ra bất
kỳ điều gì với hệ thống bạn đang sử dụng.

Máy tính trạm

XP/Vista/7/8/8.1/10

Trình duyệt web

Điện thoại

IE/Chrome/FireFox/Safari iOS/Android/Windows

* Dấu hiệu bảo mật (Security Watermark): Phân biệt bản gốc với các bản
sao và bảo vệ những tài liệu nhạy cảm tránh bị sao chụp.
* KYOCERA Data Security Kit (Chọn thêm): Bộ bảo mật dữ liệu sẽ mã hóa
dữ liệu trước khi lưu vào ổ cứng và tự động ghi đè lên toàn bộ dữ liệu đã
lưu trữ trong ổ cứng khi dữ liệu đó không cần dùng đến nữa.

Máy tính bảng

iOS/Android/Windows
iPad

AT&T

12:34 PM

Data
M-Files
Server

Cơ sở dữ liệu
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Thân thiện với môi trường
Thiết kế để tiết kiệm năng lượng
* Đặt giờ tắt, bật: Cho phép Người quản trị đặt trước thời điểm
tắt và bật nhằm tiết kiệm tối đa điện nguồn.
* In tiết kiệm: Thiết lập in tiết kiệm linh hoạt để tiêu hao năng
lượng và mực ít nhất.
* Tiết kiệm năng lượng: Tiêu thụ dưới 1,0 w trong chế độ ngủ.

http://www.jemai.or.jp

Tem Sinh thái
(Nhật Bản)

Giảm thiểu tác động lên môi trường
* Trống (A-Si), bột từ và các vật tư trong máy có độ bền cao.
* Hộp mực dung lượng cao giúp tránh gián đoạn công việc và
giảm rác thải công nghiệp.
* Sử dụng nhiều vật liệu tái chế.
* Không sử dụng vật liệu độc hại (Non-toxic).
* Thiết kế yên lặng giúp môi trường làm việc thoải mái.

Biểu tượng môi trường
(Nhật Bản)

Khuyến khích bán sản phẩm
bảo vệ môi trường theo luật

Kyocera Document Solutions luôn phấn đấu để đạt được các
danh hiệu về bảo vệ môi trường bằng cách hướng tới cung cấp
các sản phẩm an toàn, thuận tiện cho khách hàng nhằm giảm
thiểu tối đa các tác hại lên môi trường.

Giúp quản lý dễ dàng hơn
KYOCERA Net Viewer: Một công cụ quản lý mạng toàn diện dùng để
giám sát, bảo trì và cập nhật lên đến 100 thiết bị in mạng nội bộ và từ xa.
Qua KYOCERA Net Viewer, các Nhà quản trị có thể cài đặt và cập nhật
phần mềm một cách đơn giản cho toàn bộ các thiết bị được kết nối, dễ
dàng giám sát các bản in màu/đen trắng, cấu hình thiết bị, tài khoản,
cảnh báo lượng mực. Với KYOCERA Net Viewer, nguồn nhân lực cần thiết
để giám sát các thiết bị kết nối của bạn sẽ giảm đáng kể.

Tiện ích thông minh để quản lý in và giảm thiểu các chi phí quản
lý liên quan
Trung tâm điều khiển (KYOCERA
Command Center RX): Bằng cách sử
dụng trình duyệt web, Người quản trị
được ủy quyền có thể truy cập vào
trung tâm điều khiển KYOCERA được
tích hợp sẵn trên máy để kiểm tra tình
trạng hoạt động của thiết bị, lượng
mực, lượng giấy cũng như thay đổi các
cài đặt liên quan cho bảo mật, in mạng
và các thiết lập mạng nâng cao khác.

KYOCERA Net Manager (Chọn thêm): Bảo mật dữ liệu, quản lý và kiểm
soát đầu ra (sao chụp/in/quét) và tạo các báo cáo chi tiết. Người sử dụng
có thể giữ và xem lệnh in cá nhân với trình duyệt web. Quy trình quét
cũng rất đơn giản bởi nó tự động hiển thị thiết lập các lựa chọn cá nhân.
Nếu người sử dụng được thêm bộ quản lý bằng thẻ cho KYOCERA Net
Manager, họ có thể dùng thẻ để lấy bản in trực tiếp. Người quản lý cũng
có thể thiết lập thẻ để cho phép người dùng truy cập nhanh và bảo mật
hay đặt hạn mức bản in cho mỗi người sử dụng cụ thể.

Sao chụp bảo mật

AT&T

KYOCERA
Net
Manager
Server

12:34 PM

Thiết bị
di động

Quá trình
chứng thực

In bảo mật
Quá trình
chứng thực
Quét bảo mật
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Loại máy
Chức năng chính
Phương thức tạo ảnh
CPU
Tốc độ in(A4) Một mặt
Một mặt
DP-7100
Tốc độ
Đơn sắc/Màu Hai mặt
quét
Một mặt
(A4, 300 dpi) DP-7110
Đơn sắc/Màu Hai mặt
Bộ nhớ
Thời gian sấy
Dung lượng Chuẩn
giấy
Tối đa
Khay gầm
Khổ giấy
Khay tay
Khay gầm
Định lượng
giấy
Khay tay
In hai mặt
Khay giấy ra
Bàn điều khiển
Kích thước (R x S x C) (Máy)
Nguồn điện/Trọng lượng (Máy)
Công suất tiêu
Hoạt động
thụ (Cấu hình
Chờ
chuẩn)
Nghỉ
Hoạt động
Độ ồn
(ISO7779/ISO9296) Chờ
Tiêu chuẩn an toàn: GS/TUV/CE
Khổ giấy/Độ phân giải/Nhân bản
Thời gian cho bản chụp đầu tiên
Tùy chọn
Phóng to
Thu nhỏ
Định sẵn

Thông số kỹ thuật
TASKalfa 5002i

TASKalfa 4002i

TASKalfa 6002i

Chuẩn: Sao chụp, In, Quét màu; Chọn thêm: Fax
Laser, Kỹ thuật số
T1024 (Dual Core) / 1.2GHz
40 trang/phút
50 trang/phút
60 trang/phút
80/80 trang/phút
48/48 trang/phút
100/100 trang/phút
180/180 trang/phút
4GB RAM + 8GB SSD + 320GB HDD
17 giây
2 x 500 tờ (khay gầm) + 150 tờ (khay tay); Giấy 60-70 g/m2: 2 x 550 tờ (khay gầm) + 160 tờ (khay tay)
Tối đa: 7.150 tờ: [Máy + 2 x 1.500 tờ (PF-7110) + 3.000 tờ (PF-7120) + Khay tay]
Tối thiểu: A6R - Tối đa: SRA3 (320 x 450 mm). Khay 1: Tối thiểu A6R - Tối đa A4R (Legal)
Tối thiểu: A6R - Tối đa: SRA3 (320 x 450 mm) và in khổ dài 1.200 mm
52 - 300 g/m2
52 - 300 g/m2
Khổ giấy: A6R - SRA3 (320 x 450 mm); Định lượng giấy: 64 - 256 g/m2
Tối đa 500 tờ + 100 tờ mặt úp (Với bộ tách tác vụ lắp trong)
Màn hình cảm ứng LCD màu 9 inch (Hỗ trợ hiển thị tiếng Việt)
602mm x 665mm x 790mm
AC 220V - 240V, 50 - 60 Hz / Khoảng 82 kg
Dưới 820W
Dưới 610W
Dưới 710W
Dưới 40W
Dưới 1,0W
70dB(A)
71dB(A)
73dB(A)
35dB(A)
Máy này được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng ISO9001 và tiêu chuẩn môi trường ISO14001. Tương thích với RoHs

Chức năng Sao chụp (Chuẩn)

Tối đa A3 (Legal)- Tối thiểu A6R / 600 x 600 dpi / 1-999
3,7 giây
25% đến 400% (1% mỗi bước)
7 thu nhỏ, 5 phóng to và cài đặt chi tiết

4,5 giây

3,4 giây

Chức năng In (Chuẩn)
Độ phân giải
Ngôn ngữ in
Thời gian cho bản in đầu tiên
Giao thức hỗ trợ
Hệ điều hành hỗ trợ
Giao diện
In từ thẻ nhớ USB/Định dạng
In di động
Các tính năng

1.200 x 1.200 dpi; 4.800 x 1.200 dpi
PRESCRIBE, PCL6 (PCL-5e, PCL-XL), KPDL3 (tương thích PostScript 3), XPS, OpenXPS, in trực tiếp PDF Ver 1.7
3,8 giây
5,1 giây
4,3 giây
TCP/IP, NetBEUI, FTP, Port 9100, LPR, IPP, IPP over SSL/TLS, WSD Print, Apple Bonjour
Windows Server 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2; Windows XP/Vista/7/8/8.1; Apple Macintosh OS 10.5; Linux
USB2.0 High Speedx1; 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T; USB Host interface (USB Host)x4; NFC TAGx1
Có sẵn / TIFF, JPEG, PDF, XPS
AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
In trực tiếp PDF mã hóa, In IPP, In email, In WSD, In bảo mật qua SSL, In lại nhanh
In bộ mẫu, In riêng tư, Chức năng quản lý tác vụ và lưu trữ tác vụ, Airprint

Chức năng Quét màu (Chuẩn)
Lựa chọn màu
Độ phân giải
Định dạng file
Loại bản gốc
Các kiểu quét
Lưu địa chỉ
Khổ bản gốc
Phương thức nén/Tốc độ
Bộ nhớ/Fax kép/Fax mạng
Các tính năng fax

Tự động (Màu/Thang xám); Tự động (Màu/Đen trắng); Màu; Thang xám; Đen trắng
600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200 x 100dpi, 200 x 400dpi
TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF, (MMR/JPG/High Compression PDF), PDF/A, mã hóa PDF, Searchable PFD (Chọn thêm)
Chữ, Ảnh, Chữ + Ảnh, Chữ (Fine line)
Quét vào SMB, Quét vào Email, Quét vào FTP hoặc FTP over SSL, Quét vào USB, TWAIN, WSD
2.000 địa chỉ (Danh sách địa chỉ chung), 500 nhóm (Danh sách địa chỉ nhóm)

Chức năng Fax (Chọn thêm)

Tối đa: A3 (Legal) - Tối thiểu: A6
MMR, MR, MH, JBIG / 33,6 Kbps
Chuẩn: 12MB / Có / Có
Internet Fax (chọn thêm), Fax mạng, truyền xoay hình, nhận xoay hình, nhận 2 mặt, nhận vào bộ nhớ
Hộp fax, Chẩn đoán từ xa, Fax 2 đường với hệ thống fax thứ 2 (chọn thêm)

Bộ phận chọn thêm

Nắp phẳng
Bộ nạp và đảo bản gốc
Khay giấy
Loại 4.000 tờ
Bộ hoàn thiện Loại 1.000 tờ
Loại lắp trong
Bộ tách tác vụ
Bộ phận Fax / Internet Fax
Bộ bảo mật dữ liệu
Bộ quản lý bằng thẻ
Mạng tốc độ cao/Mạng không dây
Bộ tìm kiếm ký tự cho file scan
Khay in giấy khổ dài
Bàn phím số
Hộp mực
Bộ vật tư thay thế
Hộp mực thải
Ghim (Cho các bộ hoàn thiện)

Nắp phẳng loại E
DP-7100: 140 tờ, đảo mặt. DP-7110: 270 tờ, quét 2 mặt bản gốc cùng lúc
PF-7100: 500 tờ x 2; PF-7110: 1.500 tờ x 2 (A4/Letter); PF-7120: 3.000 tờ khay đặt cạnh dung lượng lớn (A4/Letter)
DF-7110: Bộ hoàn thiện 4.000 tờ; AK-7100: Bộ dẫn giấy; PH-7C: Bộ đục lỗ; BF-730: Bộ hoàn thiện đóng sách; MT-730(B): Bộ tách tài liệu 7 khay
DF-7120: Bộ hoàn thiện 1.000 tờ; AK-7100: Bộ dẫn giấy; PH-7C: Bộ đục lỗ
DF-7100: Bộ hoàn thiện trong máy; PH-7120: bộ đục lỗ
JS-7100: Bộ tách tác vụ trong máy
Fax System 12/ Internet Fax Kit (A)
Data Security Kit (E)AC
Card Authentication Kit (B) AC
IB-50 / IB-35 (802.11 b/g/n/Mạng không dây/Wifi trực tiếp)
Scan Extention Kit (A)
Banner Guide 10
NK-7100

Vật tư tiêu hao

TK-6329: 35.000 bản in A4, độ phủ mực 5%
MK-6325: Bộ vật tư thay thế (Bao gồm: cụm trống, cụm từ, cụm sấy, chuyển in, kéo giấy) tuổi thọ 600.000 bản in A4, độ phủ mực 5%
WT-8500: 40.000 bản
SH-10: Dùng cho DF-7100; SH-12: Dùng cho DF-7110/DF-7120

Blue Angel
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KYOCERA Document Solutions Asia Limited
13/F, Mita Centre, 552-566 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong
Tel : +852-2496-5678 Fax: +852-2610-2063
www.kyoceradocumentsolutions.asia
* KYOCERA Document Solutions không đảm bảo rằng mọi đặc tính kỹ thuật được đề cập sẽ
không bị sai số. Các thông số kỹ thuật được thay đổi mà không thông báo. Thông tin chính
xác tại thời điểm phát hành. Tất cả các nhãn hiệu và tên sản phẩm có thể được đăng ký
thương hiệuhoặc thương hiệu của chủ sở hữu được thừa nhận ở đây.

Nhà phân phối chính thức sản phẩm Kyocera tại Việt Nam
71 Hồng Bàng, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam, - Tel: (0258) 7300 666

http://www.nhatech.com.vn

E-mail: mail@nhatech.com.vn
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