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BAREVNÉ MULTIFUNKČNÍ 
ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A3

TASKalfa 2551ci nabízí vysokou kvalitu barevného A4/A3 tisku  
a maximální flexibilitu pro pracovní skupiny a malé kanceláře; ať u tisku, 
kopírování, skenování nebo volitelného faxu. Ke všem funkcím, které 
potřebujete, se dostanete přes přehledné menu širokého barevného 
dotykového displeje. Díky volitelným softwarovým aplikacím  
a dokončovacím možnostem můžete zařízení jednoduše přizpůsobit 
vašim požadavkům nezávisle na vašich pracovních postupech.

25 černobílých nebo barevných stran A4 za minutu
Standardní paměť 3,5 GB RAM + 160 GB HDD
Standardní síťový tisk a barevné skenování
 Volitelné faxové funkce: duální fax, síťový fax a internet fax
 Volitelný jednoprůchodový podavač  
s rychlostí skenování 100 stran/min.
Volitelný 1 000 stránkový finišer k sešívání a děrování
 Volitelný SW pro prohledatelné PDF (OCR)
Komponenty s dlouhou životností zajistí  

 výjimečnou výkonnost a spolehlivost
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*  TASKalfa 2551ci – Česky - 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.

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: Barevná laserová technologie KYOCERA, 
HyPASTM platforma
Rychlost tisku: 25/13 stran A4/A3 /min. čb i barevně
Rozlišení: 600x600 dpi, s multibitovou technologií 
zvýšené kvality tisku až 9600 dpi x 600dpi
Doba zahřívání: 30 sekund nebo méně
Doba do vytištění první strany 
Méně než 6,2 sekund při černobílém tisku 
Méně než 8,1 sekund při barevném tisku
Procesor: Freescale QorlQ P1022 (Dual Core) 800 MHz 
Paměť: 3,5 GB RAM + 160 GB HDD
Standardní rozhraní: USB 2.0 (Vysokorychlostní), 4x USB 
Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT,  
slot pro volitelný tiskový server, slot pro volitelnou SD 
kartu, slot pro volitelný faxový systém 
Rozměry (Š x H x V): 594 x 737 x 745 mm
Hmotnost: Hlavní jednotka cca 87,5 kg
Napájecí soustava: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie: Tisk: 590 W barevně,  550 W černobíle; 
Pohotovostní režim: 130 W; Klidový režim: 10,5 W;  
Úsporný režim: 1,7 W
Hlučnost (ISO 7779/ ISO9296) 
Tisk černobíle: 46,4 dB(A) LpA;  
Tisk barevně: 46,7 dB(A) LpA; 
Pohotovostní režim: 33,3 dB (A) LpA
Certifikáty: GS, TÜV, CE 
Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001  
a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.  
Je v souladu se směrnicí 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 100 listů, 
60–256 g/m2, A6R – A3 
Univerzální zásobník papíru na 2 x 500 listů,  
60–256 g/m2, A5R – A3
Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků  
4 100 listů formátu A4
Duplexní jednotka  
Standardní duplexní jednotka, A5R – A3, 60–220 g/m2

Výstupní kapacita: 280 listů (250 listů potiskem dolů  
+ 30 listů oddělovač úloh) 
Maximální výstupní kapacita včetně  
volitelných doplňků 1 000 stran
TISKOVÉ FUNKCE 

Řídící jazyk: PRESCRIBE llc
Emulace: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (kompatibilní  
s PostScript 3), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk
Operační systémy: Všechny stávající operační systémy 
Windows, Mac OS X verze 10.4 nebo vyšší, UNIX, LINUX 
a jiné operační systémy na přání zákazníka. 
Fonty / Čárové kódy: 93 obrysových fontů (PCL),  
136 fontů (KPDL 3), 8 fontů (Windows Vista), 1 bitmapový 
font, 45 typů jednodimenzionálních čárových kódů plus 
jeden dvoudimenzionální čárový kód (PDF-417)

Funkce tisku: Šifrovaný PDF přímý tisk, IPP tisk,  
tisk e-mailu, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL,  
IPsec, SNMPv3, rychlé kopírování, nejprve korektury, 
soukromý tisk, ukládání a správa úloh
KOPÍROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A3
Souvislé kopírování: 1-999
Zvětšení / zmenšení: 25–400% po 1% krocích
Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení 
5 hodnot zmenšení / zvětšení
Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické 
třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, opakované kopíro-
vání obrázku, číslování stránek, režim přebalu, brožura, 
režim přerušení, předtisk, funkce razítko, posunutí okraje, 
režim plakátu a funkce přeskočení prázdné stránky
Expoziční módy: automatický, ruční: po 7 nebo 13 krocích
Kvalita obrazu: Text + Foto, Text, Foto, Mapa
SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: skenování do e-mailu, skenování do FTP,  
skenování do SMB, skenování do USB Host,  
skenování do schránky, síťový TWAIN, WSD sken
Rychlost skenování (A4, 300dpi, duplexní s DP-772) 
100 originálů za minutu černobíle i barevně 
Rozlišení skenování  
600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi,  
200 x 400 dpi, (256 odstínů šedi na jednu kopii)
Max. velikost originálu: A3
Typy originálu  
Text, Foto, Text+Foto, optimalizované pro OCR
Síťový protokol: TCP/IP
Formát výstupu: PDF (vysoká komprese, šifrování, PDF/A), 
prohledatelné PDF(volitelně), JPEG, TIFF, XPS
FAXOVÉ FUNKCE (volitelně)

Kompatibilita: ITU-T Super G3
Rychlost modemu: Max.33,6 kbps
Přenosová rychlost: Méně než 3 sekundy (JBIG)
Rozlišení faxu: 
Normální: 200x100 dpi 
Kvalitní: 200x200dpi 
Superkvalitní: 200x400dpi 
Ultrakvalitní: 400x400dpi
Maximální velikost originálu: A3
Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH
Standardní paměť: 12 MB, max. 128 MB
Funkce: Volitelně internet fax, síťový fax, rotační přenos, 
rotační příjem, duplexní příjem faxu, příjem do paměti, 
schránka, vzdálená diagnostika, skenování mezi dvěma 
faxovými systémy 
VOLITELNÉ DOPLŇKY

Faxový systém (W) B
Souprava internetového faxování (A)
Rozšiřující skenovací souprava (A)   
Skenování do prohledatelného PDF (embedded OCR)

Manipulace s papírem
Podavač originálů DP-773  
(reverzní), 50 listů, 45–160 g/m2 (jednostranně),  
50–120 g/m2 (duplex), A5R – A3
Podavač originálů DP-770(B)  
(reverzní), 100 listů, 45–160 g/m2 (jednostranně),  
50–120 g/m2 (duplex), A5R – A3 
Podavač originálů DP-772: (jednoprůchodové duplexní 
skenování), 175 listů, 35–220 g/m2 (jednostranně),  
50–220 g/m2 (duplex), A6R – A3
Zásobník papíru PF-791  
2 x 500 listů, 60–256 g/m2, A5R – A3
Zásobník papíru PF-810  
2 x 1500 listů, 60–256 g/m2, A4, B5, letter
Keyboard Holder (B): pro volitelnou USB klávesnici
Odkládací přihrádka na dokumenty DT-730(B)
Sešívací finišer DF-770 (D)* + AK-740 
Hlavní přihrádka: 1 000 listů A4, 60–256 g/m2, B5E – A3, 
Sešívání na 3 místech až 50 listů A4 nebo 30 listů A3
*Spojovací jednotka AK-740 je vyžadována pro DF-770(D)
Děrovací jednotka PH-7C/PH-7D pro DF-770(D) 
2 otvory / 4 otvory / švédský typ, 60–256 g/m2, A5R – A3
Faxová paměť MM-16-128: zobrazovací paměť (128 MB)
Zabezpečení
Data Security Kit (E):  
Souprava zabezpečení dat (E), V souladu ISO 15408 
(obecné podmínky) se stupněm zabezpečení EAL3
Printed document guard Kit (B):  
Souprava zabezpečení tištěných dokumentů (B)
USB IC Čtečka karet a držák (E)
UG-33: podpora ThinPrintu
UG-34: emulace (IBM ProPrinter/EPSON LQ-850)
Volitelná rozhraní
IB-50: Gigabitový Ethernetový tiskový server  
10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
IB-51: Bezdrátové rozhraní LAN (802.11 b/g/n) 
Vrchní kryt (E)
CB-810: Dřevěný stolek
CB-811: Kovový stolek
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Spotřeba toneru při 5% pokrytí A4
Zásobník toneru TK-8325K 
Černý toner na 18 000 stran A4
Zásobníky tonerů TK-8325C, TK-8325M, TK-8325Y  
Tonery azurový, fialový a žlutý, každý na 12 000 stran A4 
Sponkové zásobníky: SH-10 pro DF-770(D)
ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky. Kyocera zaručuje životnost 
válců a vývojnic po dobu 2 let nebo do vytištění 200 000 
stran (která okolnost nastane dříve) za předpokladu,  
že je tiskárna používána a čištěna v souladu  
se servisními pokyny.

TASKalfa 2551ci je vybavena komponenty s dlouhou životností, které zaručují jejich účinný a spolehlivý provoz a umožňují dostát náročným požadavkům rušného 
kancelářského prostředí. TASKalfa 2551ci zajistí vysokou produktivitu a maximální flexibilitu při minimálním dopadu na životní prostředí.


