
VÁŠ VŠESTRANNÝ 
TÝMOVÝ SPECIALISTA.

Multifunkční zařízení TASKalfa 300i se rychle 
stane součástí Vašeho pracovního týmu. 
Kombinuje v sobě kopírku, síťovou tiskárnu, 
barevný skener a volitelně také fax. Rychlost 
tisku 30 stran za minutu a automatický 
podavač originálů, který umožňuje skenovat 
rychlostí až 50 stran za minutu v černobílém 
a 15 stran za minutu v barevném provedení, 
zaručují, že toto multifunkční zařízení si 
rychle poradí s každou Vaší úlohou. 

Vestavěnou víceúčelovou 
přihrádku s kapacitou 
papíru až 200 listů lze 
použít jako prostorově 
nenáročný podavač 
papíru o hmotnosti  
až 200 g/m2.

	 30/15 stran A4/A3 za minutu v černobílém provedení

	 Paměť 2 GB RAM + 160 GB HDD 

	 Standardně síťový duplexní tisk, kopírování a barevné skenování 

	 Volitelně faxový modul a internet fax 

	 Široké možnosti manipulace s papírem a dokončování dokumentů 

	 Komponenty s dlouhou životností zajišťující výjimečnou efektivitu 

 a spolehlivost

Přehledný barevný širokoúhlý dotykový panel 
umožňuje snadný přístup ke všem funkcím.

TASKalfa	300i
ČERNOBÍLÉ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A3



TASKalfa	300i				ČERNOBÍLÉ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A3

TASKalfa 300i je vyrobena z dílů s extrémně dlouhou životností, které zaručují účinný a spolehlivý provoz strojů  
v náročném pracovním prostředí. Například životnost tiskového válce je u tohoto stroje 300 000 stran A4.  

Kromě velmi nízkých nákladů na tisk a vysoké produktivity mají tato zařízení i minimální negativní dopad na životní prostředí. 
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D i s t r i b u t o r

Váš Obchodní Partner KYOCERA:

TASKalfa300i - Česky – 0909BRE300. Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. 
Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto 
datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky 
nebo registrované obchodní značky svých společností.

JANUS spol. s r.o. – Sarajevská 8 – Praha 2 – tel.: 222 562 246 – fax: 222 563 255 
www.janus.cz – info@janus.cz – KYOCERA MITA Corporation – www.kyoceramita.com

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: Černobílý laserový tisk KYOCERA 

Rychlost tisku: 30/15 stran A4/A3 za minutu

Rozlišení: 600 x 600 dpi

Doba zahřívání: 29 sekund nebo méně od zapnutí stroje

Doba do vytištění první strany: 5,1 sekund nebo méně

Provozní cyklus 
Doporučená měsíční zátěž 10 000 stran/měsíc, 
max. 100 000 stran/měsíc

Rozměry (Š x H x V)  
Hlavní jednotka: 570 mm x 630 mm x 767,2 mm

Hmotnost: Hlavní jednotka cca 75 kg

Napájecí soustava: AC 220/240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie
Tisk: 610 W; Pohotovostní režim: 130 W; 
Klidový režim: 12 W

Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296)
Tisk: 66,5 dB(A)
Pohotovostní režim: 47 dB(A)

Certifikáty
GS, TÜV, CE
Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001  
a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.  
Je kompatibilní s RoHs.

ZPRACOVÁNÍ PAPÍRU

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází  
z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím 
papír doporučený společností KYOCERA za standardních 
podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita
Víceúčelová přihrádka na 200 listů, 45–200 g/m2, A3–A6R;
2 univerzální zásobníky papíru na 500 listů, 60–105 g/m2, 
A3–A5R;
Max. vstupní kapacita včetně volitelných doplňků:  
2 200 listů formátu A4

Duplexní jednotka
Duplexní jednotka jako standard pro formáty A3–A5R,  
60–80 g/m2

Výstupní kapacita: 250 listů potiskem dolů

TISKOVÉ FUNKCE

Procesor: Power PC 750 FL-600 MHz

Paměť: 2 048 MB RAM + 160 GB HDD

Standardní rozhraní
Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX, USB 2.0 (Hi-Speed),  
slot pro kartu Compact Flash

Řídící jazyk: PRESCRIBE

Emulace
PCL6, KPDL 3 (kompatibilní s PostScript 3),  
XPS Direct Print, PDF Direct Print

Operační systémy
Všechny stávající operační systémy Windows,  
Mac OS X verze 10.2 nebo vyšší, UNIX, LINUX  
a také další operační systémy dle požadavků

Fonty / Čárové kódy 
93 obrysových fontů (PCL6), 8 fontů (Windows Vista),  
136 fontů PostScript KPDL 3, 45 typů jednorozměrných 
čárových kódů + 1 dvourozměrný čárový kód (PDF-417)
Fonty ke stažení: KYOCERA, PCL + formát TrueType,  
typ formátu 1 + 3 

Tiskové funkce
Rychlá kopie, proof and hold, chráněný tisk, ukládání  
a správa úloh

KOPÍROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A3

Souvislé kopírování: 1–999

Kapacita paměti: 2 048 MB RAM + 160 GB HDD

Zoom: 25–400 % v 1 % krocích

Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení  
5R / 5E

Digitální funkce
Vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály 
na jednu kopii, opakované kopírování obrázku,  
číslování stran, režim přebalu, brožura, 160 GB schránka  
na dokumenty, režim přerušení, předtisk

Režim expozice  
automatický, ruční: v 7 nebo 13 krocích

Nastavení zobrazení: Text + foto, text, foto

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce
Skenování do mailu, skenování do FTP (FTP přes SSL),  
síťový TWAIN, skenování do SMB, skenování do schránky, 
skenování na USB

Rychlost skenovaní
50 černobílých a 15 barevných originálů za minutu  
(A4, 300 dpi, jednostranně)

Rozlišení skenování
600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi,  
200 x 400 dpi, (256 odstínů šedi)

Typy originálů: Text, foto, text + foto, OCR

Max. velikost originálu: A3

Rozhraní: 10 Base-T/100 Base-TX

Síťový protokol: TCP/IP

Formát výstupu
PDF (vysoká komprese/šifrování), JPEG, TIFF, XPS

FAXOVÉ FUNKCE (volitelně)

Kompatibilita: ITU-T Super G3

Rychlost modemu: max. 33,6 kbps

Přenosová rychlost: max. 3 s (JBIG)

Hustota skenování
Normální: 8 bodů/mm x 3,85 řádky/mm
Kvalitní: 8 bodů/mm x 7,7 řádky/mm
Superkvalitní: 8 bodů/mm x 15,4 řádky/mm
Ultrakvalitní: 16 bodů/mm x 15,4 řádky/mm
půltón

Max. velikost originálu: A3

Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH

Paměť: Standardně 12 MB, max. 120 MB

Funkce
volitelně internetové faxování, síťové faxování, rotační 
přenos, rotační příjem, duplexní příjem faxu, příjem do 
paměti, schránka, vzdálená diagnostika, skenování mezi 
dvěma faxovými systémy

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Tonerový zásobník TK-685
Černý mikrojemný toner na 20 000 stran při 6 % pokrytí A4

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Faxový systém (S) C

Souprava internetového faxování (A)

Volitelné doplňky pro manipulace s papírem
DP-670(B) oboustranný podavač originálů
Max. 75 listů, 45–160 g/m2, A3–A5R, folio
PF-680 zásobník papíru
Max. 2 x 500 listů, 60–120 g/m2, A3–A5R, folio
DF-780(B)* dokončovací zařízení + AK-670
Max. 1 000 listů A4, A3–B5E, 64–128 g/m2, 
sešívání až 50 listů A4 nebo 25 listů A3 na 3 místech
DF-670(B) finišer dokumentů
Max. 500 listů A4, A3–A5R, 60–105 g/m2, 
sešívání až 30 listů A4 nebo 20 listů A3 na jednom místě 
JS-670(B) oddělovač úloh
Interní oddělovač úloh s kapacitou 100 listů,  
45–160 g/m2, A3–A5R

* Pro DF-780(B) je potřeba Adapter Kit AK-670.

Paměť
Karta CompactFlash®
1 slot (až 4 GB) pro ukládání formulářů, fontů, log a maker

Faxová paměť
MM-16-128: zobrazovací paměť (120 MB)

Zabezpečení
Souprava zabezpečení dat (E)
ISO 15408 (obecné podmínky) s úrovní zabezpečení EAL3
Souprava zabezpečení tištěných dokumentů (A)

Volitelné rozhraní
PS159: Wireless LAN (802.11b/g)
PS1109 Gigabit Ethernet
10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)
PS129 Fibre Optic: 100BaseSX (SC)
PS1129 Gigabit Fibre Optic: 1000BaseSX (SC)

Další volitelné doplňky

Vrchní kryt (E)
CB-680: Dřevěný stolek
CB-681: Kovový stolek


