
Med en forbløffende høy utskriftshastighet og eksepsjonell lav kostnad 
per side, imponerer denne produktive skriveren. Med trommel av amorfe 
silisium har den ekstremt lang levetid og gjør den til en usedvanlig 
økonomisk enhet. I tillegg kan den utstyres med totalt fem papirskuffer 
og støtter fleksibel papirhåndtering og lange utskriftsjobber.

Opp til 40 sider i minuttet i A4
Opp til 9600 dpi utskriftskvalitet med multibit-teknologi
Alfanumerisk tastatur for å enkelt legge inn passord (Private Print)
Standard 500-arks papirmagasin 
Opp til fem papirskuffer for fleksibel mediestøtte og høy kapasitet
Mobil utskrift, inkludert AirPrint, Mopria og KYOCERA Mobile Print
Trommel med “long-life”-teknologi som tar minst 300.000 sider
Eksepsjonelt lave utskriftskostnader i sin klasse
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 ECOSYS står for økologi, økonomi og systemutskrift. Med  
komponenter med lang levetid er ECOSYS-enheter designet for å maksimere holdbarhet  
og minimere totale eierkostnadene med hensyn til vedlikehold, administrasjon og  
forbruksartikler. Det patronløse systemet gjør at toner er eneste forbruksvaren og trenger 
ikke å bli erstattet før det er gått 300.000 sider. Den fleksible oppbygningen gjør at flyten 
kan forbedres etter behov og integrert systemprogramvare gir langsiktig  
tverrnettverkskompatibilitet.

Miljøutskriftsfunksjoner

Tosidig utskriftsmodus (Tosidig utskrift), N-Up utskriftsmodus (N sider på ett ark),  
tonersparemodus (Utkast-utskriftsmodus), stillemodus (reduserer utskriftshastighet).

KYOCERA NetViewer

KYOCERA NetViewer muliggjør fullstendig overvåkning og kontroll av alle ECOSYS-skrivere 
og digitale KYOCERA multifunksjonsmaskiner fra hvilken som helst Windows© PC og gir 
deg dermed mulighet til å effektivisere nettverksadministrasjonen. Den støtter også 
standardisert SNMP

Command Center RX

Command Centre RX gjør det mulig å kontrollere og administrere ulike innstillinger ved å gå 
inn på enheten via en vanlig nettleser. Den oppdaterer automatisk skjermer, skreddersyr 
brukerskjermene, og viser avdeling og begrensningsinnstillinger.

USB Host Interface for USB Flash Memory

Dokumenter kan skrives ut direkte fra en USB-flash-minneenhet via USB host interface. Du 
kan velge dokumenter som er lagret som PDF, XPS, TIFF eller JPEG direkte på skriverens 
kontrollpanel. Ingen PC er nødvendig.

Applikasjonsbaserte profiler

KX-skriverdriveren kan opprette en direkte kobling mellom dedikerte applikasjoner og 
forhåndsdefinerte eller tilpassede utskriftsprofiler. Du kan angi at alle dokumenter fra en 
bruker eller et program skal skrives ut i svart/hvitt med aktivert tosidig modus som 
standard, noe som fører til redusert toner og papirforbruk.

ECOSYS P7040cdn 
GENERELT

Teknologi: KYOCERA ECOSYS, fargelaser

Kontrollpanel: 5 linjers LCD-bakgrunnsbelyst skjerm med 
alfanumerisk tastatur

Hastighet: Opp til 40 sider per minutt i A4 (farger og s/h)

Oppløsning: 600 x 600 dpi 
Multibit-teknologi for utskriftskvalitet på opptil 9600 x 
600 dpi

Driftssyklus: Maks 150.000 sider i måneden

Oppvarmingstid: Ca. 24 sekunder eller mindre fra strøm-
men slås på

Tid til første utskrift: Ca. 6 sekunder eller mindre i s/h 
Ca. 7 sekunder eller mindre i farger

Dimensjoner (B x D x H): 390 mm x 532 mm x 469.5 mm

Vekt (hovedenhet): ca. 30,5 kg

Strømkilde: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Strømforbruk Utskrift: 661 W 
Klarmodus: 83 W 
Strømspare-modus: 2,1 W

Støy (lydtrykk: ISO 7779/ISO 9296): 
Utskrift i farger: xx dB (A) LpA 
Klarmodus: xx dB(A) LpA 
Stillemodus: xx dB(A) LpA 
Hvilemodus: Ikke målbart

Sikkerhetsstandarder: GS, TÜV, CE 
Denne enheten er produsert i henhold til ISO 9001 
standard og miljøstandarden ISO 14001.

 
PAPIRHÅNDTERING

Alle angitte papirkapasiteter er basert på en papir-
tykkelse på maks. 0,11 mm. Benytt papir som anbefales  
av Kyocera under normale miljømessige forhold.

Papirkapasitet (inn): 100-arks multifunksjonsmater,  
60-220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Egendefin-
ert (70 x 148 mm - 216 x 356 mm) 500-arks papirmagasin; 
60 - 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, egendefin-
ert (105 x 148 - 216 x 356 mm). Maks kapasitet med 
tilleggsutstyr: 2100 ark

Tosidig funksjonalitet som standard: Tosidig utskrift: 
60 - 163 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal

Papirkapasitet (ut): 500 ark med forsiden ned

 
UTSKRIFTSSYSTEM

Prosessor: Power PC 465S/1 GHz

Minne: Standard: 512 MB RAM, maks 2048 MB RAM

Standard grensesnitt: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 stk USB 
inngang, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/ 
1000BaseT) Plass til intern utskriftsserver eller SSD 
harddisk Kortplass til SD / SDHC-kort

Språk: PRESCRIBE IIc

Emuleringer: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), 
PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print

Operativsystem: Alle nåværende Windows versjoner, 
Mac OS X versjon 10.5 eller høyere, UNIX, LINUX samt 
andre operativsystemer på forespørsel

Fonter/strekkoder: 93 skalerbare fonter for PCL / 
Postscript, 8 fonter for Windows Vista, en bitmap font, 45 
strekkoder (f.eks EAN8, EAN13, EAN128) med automatisk 
generering av sjekksummer, samt støtte for todemonsjon-
ale strekkoder, PDF-417 under PRESCRIBE (PCL m.fl. som 
ekstrautstyr)

Sikkerhetsfunksjoner: IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, 
kryptert PDF Direct Print, Private Print, Sikker utskrift via 
SSL, POP over SSL, SMTP over SSL, Integrert regnskap med 
100 avdelingskoder, Data Security Kit (E) beskytter 
data på SSD.

Støtte til mobil utskrift: KYOCERA Mobile app til iOS og 
Android, AirPrint og Mopria 

FORBRUKSMATERIELL

Gjennomsnittlig kontinuerlig toner i samsvar med  
ISO / IEC 19798 
Toner-Kit TK-5160C, TK-5160M, TK-5160Y: cyan, magenta, 
gul toner til 12.000 sider A4

Starttoner: cyan, magenta, gul toner til 6000 sider A4

Toner TK-5160K: svart toner til 16.000 sider A4

Starttoner: svart toner til 8000 sider A4

TILLEGGSUTSTYR

PF-5100 papirmater (maks 3 enheter) 
500 ark, 60 - 163 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal,  
Egendefinert (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)

CB-5100H: Skap i tre med oppbevaringsplass. 
Ca. 39 cm x 53 cm x 50 cm (BxDxH)

CB-5100L: Skap i tre med oppbevaringsplass. 
Ca. 39 cm x 53 cm x 37 cm (BxDxH)

Minneoppgradering: MDDR3-1GB: 1024 MB, MDDR3-2GB: 
2048MB

HD-6 SSD harddisk: 2 GB for enkel dokumenthåndtering

HD-7 SSD harddisk: 128 GB for enkel dokumenthåndtering

Datasikkerhetspakke (E): i tråd med sikkerhetsnivå EAL3

USB IC kortleser + kortautentiseringspakke (B): 
Støtte for ulike autentiseringsnøkler tilgjengelig

UG-33: Thinprint-støtte Valgfrie grensesnitt:

IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

(RJ-45)

IB-51 Wireless LAN: 802.11b/g/n

MODELLVARIASJONER 

ECOSYS P7040CDN/KL3:  
ECOSYS P7040CDN  ink. 3 års garantiutvidelse med KYOlife

GARANTI 

1-års garanti** som standard. KYOCERA garanterer  
trommel og fremkaller for 3 år eller 200.000 sider  (det 
som inntreffer først), forutsatt at skriveren er brukt og  
vedlikeholdt i samsvar med serviceinstruksjonene.

**avhengig av land

 
   Opp til 5 år på-stedet-garanti for skriver og  tilleggsutstyr.

DIN KYOCERA - BEDRIFTSPARTNER
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N KYOCERA Document Solutions Norge 
Postboks 150 Oppsal, 0619 Oslo 
Tel +47 22 62 73 00 – Fax +47 22 62 72 00 
www.kyoceradocumentsolutions.no – info@dno.kyocera.com 

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri  
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com 

*KYOCERA Document Solutions garanterer ikke at angitte spesifikasjoner er feilfrie. Spesifikasjonene kan endres 
uten varsel. Informasjonen er korrekt på tidspunktet for trykking. Alle andre merker og produktnavn kan være 
registrerte varemerker eller varemerker for sine respektive eiere og anerkjennes herved.


