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Một thiết bị để bàn với chế độ yên tĩnh giúp giảm thiểu tiếng ồn.
Máy có tốc độ xử lý nhanh khi cho ra bản in đầu tiên chỉ sau 8.5
giây sau khi gửi lệnh in. Mạnh mẽ và tin cậy với công nghệ tuổi
thọ cao của Kyocera. Đây là một thiết bị giải quyết mọi  lo âu
trong công việc mà bạn có thể tin tưởng.

* Tốc độ in lên tới 20 trang A4/phút
* Khay giấy 250 tờ
* Độ phân giải đạt 1.200 dpi (1.800 x 600)
* Rất nhỏ gọn và chiếm ít diện tích
* Độ ồn thấp với chế độ yên tĩnh
* Độ tin cậy cao nhờ vật tư có tuổi thọ cao
* Chi phí in thấp nhất trong dòng sản phẩm cùng loại
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ECOSYS là viết tắt của ECOlogy (công nghệ sinh học), ECOnomy (kinh tế) và SYStem-printing (hệ thống in). 
Với các vật tư có tuổi thọ cao, các thiết bị ECOSYS được thiết kế để tối đa hóa độ bền và tối thiểu tổng chi phí
của người sở hữu về bảo trì, quản lý và vật tư tiêu hao. Máy được thiết kế hộp mực rời cũng có nghĩa là chỉ 
có mực được thay thường xuyên. Các linh kiện có tuổi thọ cao của KYOCERA sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí và
giảm thiểu tác động lên môi trường.

TỔNG QUAN

GIẤY

Công nghệ:
KYOCERA ECOSYS Laser 
Tốc độ:  
20 trang A4/phút 
Độ phân giải:
1.200 dpi (1.800 x 600) 
Thời gian sấy:
Khoảng dưới 14 giây từ khi bật máy 
Thời gian cho bản in đầu tiên:
Khoảng 8,5 giây 
Kích thước (R x S x C):
Máy: 358 mm x 262 mm x 241 mm 
Trọng lượng:
Máy chính: Khoảng 6,3 kg 
Điện nguồn:
AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz 
Tiêu thụ điện năng:
In: 304 W  
Chờ: 5 W  
Ngủ: 3W 
Độ ồn (Theo tiêu chuẩn ISO 7779/ISO 9296):  
In: 50 dB(A)
Chế độ yên tĩnh: 49dB(A)  
Chờ: 28 dB(A) 
Chế độ ngủ: Gần như yên lặng
Tiêu chuẩn an toàn:
CE 

Toàn bộ các thông tin về giấy nêu trên dựa trên loại giấy dày
tối đa là 0,11 mm. Hãy sử dụng những loại giấy được khuyến
nghị bởi KYOCERA trong điều kiện môi trường bình thường.    
Dung lượng khay giấy:
250 tờ; 60–220 g/m2
Khổ giấy: A4, A5, A6,B5, Letter, Legal, Custom
(70 x 148–216 x 356 mm) 
Khay giấy ra:
150 tờ mặt úp

ĐIỂU KHIỂN

VẬT TƯ TIÊU HAO

VẬT TƯ THAY THẾ

CPU:  
ARM 390 MHz 
Bộ nhớ:
Chuẩn 32 MB RAM
Giao diện chuẩn:
USB 2.0 (Hi-Speed) 
Ngôn ngữ in:
Host-based 
Hệ điều hành máy tính:
Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/Server 2008/ 
Server 2008 R2

Tuổi thọ trung bình của hộp mực dựa theo tiêu
chuẩn ISO /IEC 19752 
Hộp mực TK-1110:  
Tuổi thọ 2.500 trang A4  
Hộp mực kèm máy mới: Tuổi thọ 700 trang A4

MK-1110 Maintenance-kit:   
Tuổi thọ 100,000 pages 

KYOCERA Document Solutions không đảm bảo rằng mọi thông số kỹ thuật trên sẽ hoàn toàn chính xác *. 
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo. Thông tin chỉ chính xác tại thời điểm công bố.
Tất cả các nhãn hiệu và tên sản phẩm khác có thể được đăng ký thương hiệu hoặc thương hiệu của chủ
sở hữu tương ứng và đều bãi công nhận

* Tùy thuộc và từng quốc gia hoặc vùng lãnh thổ

Nhà phân phối sản phẩm Kyocera tại Việt Nam

Trụ  sở  chính: 5 Nguyễn Ngọc Vũ, Quận  Cầu Giấy, Hà Nội  -  Tel:  (04)  38223888
Chi nhánh: 31/5 Hoàng Dư Khương, Q.10, TP Hồ Chí Minh - Tel: (08) 38626888    

Website:  http://www.sieuthanh.com.vn   Fax:  (04)39422125 / (08)38626988
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