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TASKalfa 2551ci

A3 KLEURENMULTIFUNCTIONAL

De TASKalfa 2551ci produceert kwalitatief hoogwaardige kleurenafdruk-
ken in A4-/A3-formaat en is voor werkgroepen en kleine kantooromge-
vingen een flexibel hulpmiddel voor afdrukken, kopiëren, scannen en fax-
en (optioneel). Gebruikers hebben toegang tot alle functies via het grote 
gebruiksvriendelijke kleurentouchscreen met intuïtieve menustructuur. 
Dankzij onze optionele softwareapplicaties en papierverwerkingsoplos-
singen kunt u de TASKalfa 2551ci eenvoudig afstemmen op uw specifieke 
behoeften, hoe de workflow van uw onderneming ook is georganiseerd. 

 Tot 25 pagina’s A4 per minuut in kleur
 Standaard 3,5 GB RAM + 160 GB HDD aan geheugen en opslag 
 Standaard afdrukken en scannen in kleur via het netwerk
  Optionele faxfuncties: netwerkfaxen, tweede faxpoort, internetfaxen 
 Optionele documententoevoer met dubbelzijdig scannen in één doorvoer 

 met een scansnelheid tot maximaal 100 ipm  
 Optionele finisher voor 1.000 vel, voor nieten en perforeren
 Optionele OCR-functie voor omzetten naar doorzoekbare PDF’s 
 Duurzame componenten voor een hoog efficiëntie en betrouwbaarheid



UW KYOCERA PARTNER

ALGEMEEN 

Technologie: KYOCERA kleurenlaser, HyPAS™ solution 
platform 
Afdruksnelheid (pagina’s per minuut): tot 25/13 ppm  
A4/A3 in kleur en zwart-wit 
Resolutie: 600 x 600 dpi, multi-bit technologie voor 
afdrukkwaliteit vergelijkbaar met 9.600 dpi x 600 dpi 
Opwarmtijd na inschakeling: 30 seconden of minder 
Tijd tot eerste pagina: 6,2 seconden of minder in zwart-
wit; 8,1 seconden of minder in kleur
CPU: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800 MHz
Geheugen (standaard maximaal): 3,5 GB RAM + 160 GB HDD
Standaard interfaces: USB 2.0 (Hi-Speed), 4x USB Host 
2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, slot 
voor optionele printserver, slot voor optionele SD-card, 
slot voor optioneel faxsysteem
Afmetingen (B x D x H): basissysteem: 594 x 737 x 745 mm 
Gewicht: basissysteem: circa 87,5 kg
Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz
Stroomverbruik : 
Afdrukken: 590 W in kleur; 550 W in zwart-wit
Stand-by: 130 W 
Slaapstand: 
Prioriteit beschikbaarheid 10,5 W of minder 
Prioriteit energiebesparing 1,7 W of minder
Geluid (geluidsdruk ISO 7779/ISO 9296): 
Afdrukken: zwart-wit 46,4 dB(A) Lpa, kleur 46,7 dB(A) LpA, 
Stand-by (Ready mode): 33,3 dB(A) LpA
Certificering: GS, TÜV, CE 
Deze machine is geproduceerd volgens de kwaliteitsnorm 
ISO 9001 en milieunorm ISO 14001 
Compatibiliteit met RoHS

PAPIERVERWERKING 

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een 
papierdikte van maximaal 0,11 mm. Gebruik door KYOCERA 
aanbevolen papier onder normale omgevingsomstan-
digheden
Invoercapaciteit: 100 vel multifunctionele lade, 60-256 g/m2, 

A6R–A3, 2 x 500 vel universele papiercassette, 60–256 g/m2, 
A5R–A3; maximale invoercapaciteit met opties: 4.100 vel A4 
Duplexeenheid: standaard ondersteuning voor dubbelzij-
dig afdrukken op formaten A5R–A3, 60–220 g/m2

Uitvoercapaciteit: 280 vel (250 vel, job separator 30 vel);  
maximale uitvoercapaciteit met opties: 1.000 vel

PRINTFUNCTIES 

Controller-taal: PRESCRIBE IIc
Emulaties: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 
compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print
Besturingssystemen: alle huidige Windows besturings-
systemen, Mac OS X versie 10.4 of hoger, UNIX LINUX,  
evenals andere besturingssystemen op verzoek 

Fonts/barcodes: 93 contourlettertypes (PCL), 136 letter- 
types (KPDL3), 8 lettertypes (Windows Vista), 1 Bitmap 
lettertype, 45 soorten één dimensionale barcodes plus 
tweedimensionale barcode (PDF-417)
Functies: beveiligde PDF Direct Print, IPP printing, e-mail 
printen, WSD print, veilig printen via SSL, IPsec, SNMPv3, 
snel kopiëren, controleren en vasthouden, privé-afdruk-
ken, taakopslag- en takenbeheerfuncties

KOPIEERFUNCTIES 

Maximaal formaat origineel: A3 
Continu kopiëren: 1–999 
Zoombereik: 25–400% in stappen van 1%  
Beschikbare vergrotingsverhoudingen: 5R/5E 
Digitale functies: eenmaal scannen en meerdere malen 
kopiëren, elektronisch sorteren, 2in1 en 4in1 kopiëren, 
afbeelding herhaald kopiëren, paginanummering, omslag-
modus, boekje kopiëren, kopiëren onderbreken, formuli-
er-overlay, stempel- en blanko pagina verwijderen functie
Belichtingsmodus: automatisch, handmatig: 7 of 13 stappen 
Beeldafstellingen: tekst + foto, tekst, foto, kaart 

SCANFUNCTIES

Functionaliteit: scan-to-email, scan-to-FTP, scan-to-SMB, 
scan-to-USB Host, scan-to-box, network TWAIN, WSD scan
Scansnelheid: (A4, 300 dpi, duplex met DP-772) zwart-wit  
100 beelden per minuut, kleur 100 beelden per minuut.
Scanresolutie: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi,  
200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi (256 grijsschalen) 
Maximaal scanformaat: A3 
Herkenning origineel: tekst, foto, tekst + foto,  
geoptimaliseerd voor OCR 
Netwerkprotocol: TCP/IP 
Bestandstypes: PDF (hoge compressie, encryptie, PDF/A), 
doorzoekbare PDF (Optie), JPEG, TIFF, XPS

FAXFUNCTIES (optioneel) 

Compatibiliteit: ITU-T Super G3 
Modemsnelheid: maximaal 33,6 kbps 
Transmissiesnelheid: maximaal 3 seconden (JBIG) 
Faxresolutie:  
Normaal: 200 x 100 dpi  
Fijn: 200 x 200 dpi 
Superfijn: 200 x 400 dpi 
Ultrafijn: 400 x 400 dpi 
Maximaal formaat origineel: A3
Compressiemethode: JBIG, MMR, MR, MH 
Geheugen: standaard 12 MB, maximaal 128 MB 
Functies: optioneel internetfaxen, netwerkfaxen, verzen-
ding draaien, ontvangst draaien, dubbelzijdig faxont-
vangst, geheugenontvangst, mailbox, diagnostiek op 
afstand, dubbele fax met tweede faxsysteem

VERBRUIKSMATERIALEN 

Gemiddelde yield bij continu A4 afdrukken met 5%  
gemiddelde dekking  
TK-8325K Tonerkit: toner zwart voor 18.000 pagina’s 
TK-8325C, TK-8325M, TK-8325Y Tonerkits : toner cyaan, 
magenta, geel voor 12.000 pagina’s  
Nietjes: SH-10 voor DF-770 (D) 

OPTIES 

Faxsysteem (W) B
Internet Fax Kit (A) 
Scan uitbreidingskit (A): scan naar doorzoekbare PDF 
(embedded OCR)
Papierverwerking
DP-773 documententoevoer: (automatisch dubbelzijdige 
doorvoer), 50 vel, 45–160 g/m2 (simplex), 50–120 g/m2 
(duplex), A5R–A3
DP-770(B) documententoevoer: (automatisch dubbelzijdige 
doorvoer), 100 vel, 45–160 g/m2 (simplex), 50–120 g/m² 
(duplex), A5R–A3
DP-772 documententoevoer: (duplex scannen in één 
doorvoer) 175 vel, 35–220 g/m2 (simplex), 50–220 g/m2 
(duplex), A6R–A3
PF- 791 papiercassette: 2 x 500 vel, 60–256 g/m2, A5R–A3
PF-810 papiercassette: 2 x 1.500 vel, 60–256 g/m2, A4, B5, 
letter 
Keyboard houder (B): voor een optioneel USB keyboard 
DT-730(B) document tray 
DF-770(D)* finisher + AK-740: hoofduitvoer: 1.000 vel A4, 
60–256 g/m2, B5E–A3, 3 posities nieten tot 50 vel A4 of 
30 vel A3  
*bridge unit AK-740 is vereist bij gebruik van de DF-770 (D) 
PH-7C perforator voor de DF-770(D): 2-gaten/4-gaten, 
60–256 g/m2, A5R–A3
Faxgeheugen
MM-16-128: faxgeheugen (128 MB) 
Beveiliging
Data security kit (E): overeenkomstig met ISO 15408 met 
beveiligingsniveau EAL3 
Printed Document Guard Kit (B)
USB IC Card Reader en Card Reader Holder (E) 
UG-33: ThinPrint ondersteuning 
UG-34: emulatie (IBM Proprinter/EPSON LQ-850) 
Optionele interface:  
IB-50: gigabit-ethernetkaart 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
IB-51: wireless lan interface (802.11 b/g/n) 
Platen cover (E)  
CB-810: onderzetkast, hout 
CB-811: onderzetkast, metaal

De TASKalfa 2551ci is uitgerust met uiterst duurzame componenten die een ongeëvenaarde efficiëntie en betrouwbaarheid garanderen. Zo kan worden voldaan aan de 
hoge eisen van drukke kantooromgevingen. De TASKalfa 2551ci levert een effectieve productiviteit en uitzonderlijke flexibiliteit met een minimale impact op het milieu. 

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.  
Beechavenue 25 – 1119 RA – Schiphol-Rijk  
Tel +31(0) 20 58 77 200 – Fax +31 (0) 20 58 77 290  
www.kyoceradocumentsolutions.nl – informatie@dnl.kyocera.com 

 

*  TASKalfa 2551ci editie 11/2013 – gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - * Specificaties 
kunnen zonder vooraankondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het ter perse gaan 
correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of 
handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn. 


