
TASKalfa 3500i
MulTifuncionAl MonocroMáTico pArA forMAToS A3

o novo TASKalfa 3500i assegura a máxima 

versatilidade para o seu escritório. Seja a 

imprimir, copiar ou digitalizar, processando 

várias tarefas em simultâneo, a tecnologia 

avançada proporciona uma grande fiabilidade, 

oferecendo uma qualidade de impressão de 

nível superior. Dispõe de um painel táctil a 

cores de grande dimensão e fácil operação. 

Graças à sua gama de opções de alimentação 

de papel e de acabamento, este multifun

cional permitelhe fazer facilmente face às 

necessidades do seu escritório.

  Até 35 páginas A4 por minuto 

  1 GB rAM + 160 GB de disco rígido

  impressão de rede e scanner a cores standard

  funções de fax expansíveis; dual fax, fax de rede e internet fax

  Scanning duplex opcional para 175 folhas (uma só passagem);  

até 160 imagens por minuto (network scanning)

  opções de manuseamento de papel incluindo “booklet trifolding”

  funções de segurança melhoradas: Data Security Kit opcional,  

Guard copy Kit e uSB ic card reader

  componentes de longa duração para maior eficiência e fiabilidade

uma conveniente 
porta uSB permite 
guardar o seu 
output digital num 
stick uSB.

um alimentador 
lateral de  
3.000 folhas  
permite fazer face  
a grandes volumes 
de impressão.

preciSA De uM  

    MulTifuncionAl 

profiSSionAl fiável?
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Tecnologia 
Kyocera Monochrome laser. plataforma de soluções Hypass 

Velocidade de motor 
Até 35/17 páginas A4/A3 por minuto a preto 

Resolução 
600 x 600 dpi 
Tecnologia MultiBit (nível de 9.600 dpi x 600 dpi)

Tempo de aquecimento 
23 segundos ou menos

Tempo para a primeira página
Aproximadamente 5,6 segundos ou menos 

CPU
iBM powerpc 750cl/600MHz

Memória (standard máxima)
1 GB rAM + 160 GB disco duro

Interfaces standard
uSB 2.0 (HiSpeed), uSB Host 2.0, fast ethernet 
10BaseT/100BaseTX, 1000BaseT, porta para servidor de 
impressão opcional, porta para cartão compact flash  
opcional, porta para unidade de fax opcional

Consumo de energia
impressão: 470 W 
Standby: 170 W 
Sleep mode: 16 W

Nível de Ruído (ISO 7779/ISO 9296) 
impressão: 75 dB(A) 
Standby: 58 dB(A)

Alimentação eléctrica: Ac 220 – 240 v, 50/60 Hz

Dimensões (W x D x H) 
unidade principal: 668 x 767 x 747 mm

Peso: Aproximadamente 82 Kg

Standards de segurança: GS/Tuv/ce, pTS
esta impressora é fabricada de acordo com a norma de  
qualidade iSo 9001 e as orientações ambientais iSo 14001. 
compatibilidade roHs

Manuseamento de papel

Todas as capacidades mencionadas têm por base uma 
espessura máxima de papel de 0,11 mm. use apenas papel 
recomendado em condições ambientais normais.

Capacidade de alimentação 
Duas cassetes universais de 500 folhas cada, 60220 g/m2, 
A5r – 304,8 x 457,2 mm; capacidade máxima com opções 
de 7.150 folhas A4.
150 folhas no tabuleiro Bypass, 60300 g/m2, A6r. 304,8 x 
457,2 mm, banner máximo 304,8 x 1.219,2 mm

Duplex
Duplex como standard, suporta A5r – 304,8 x 457,2 mm,  
60220 g/m2

Capacidade de saída 
250 folhas com a face para baixo, máxima capacidade de 
saída de 320 folhas

Funções de cópia

Formato original máximo: A3

Cópias continuadas: 1999

Zoom: 25%400% com intervalos de 1%

Rácios de ampliação pré-definidos: 5r/5e

Características digitais: Scanoncecopymany, separação 
electrónica, função 2 em 1 e 4 em 1, modo de repetição de 
imagem, numeração de páginas, modo de capa, cópia de 
livretes, interrupção de cópia, sobreposição de préimpressos.

Modo de Exposição: Auto, Manual: 7 ou 13 passos

Ajustes de imagem: Texto + foto, texto, fotografia, mapa

PF-770 A4 Side Deck
3.000 folhas, 60300 g/m2, A4, B5
DT-730 Tabuleiro de documentos
DF-790* Finalizador de Documentos + AK-730 
Tabuleiro principal: Máximo de 4.000 folhas A4 (3.000 folhas 
com acessório Bf730); máximo 60300 g/m2; máximo B5r
304,8 x 457,2 mm
Sub tabuleiro: 200 folhas A4, 60300 g/m2, A3A6r
Sub tabuleiro (topo): 100 folhas A4, 60300 g/m2, A4A6r
Agrafador: Máximo 65 folhas A4 ou 30 folhas A3,  
em 3 posições distintas, B5304,8 x 457,2 mm
DF-770* Finalizador de documentos + AK-730
Tabuleiro principal: 1.000 folhas A4, 60300 g/m2, B5eA3,  
3 posições de agrafagem, até 50 folhas A4 ou 30 folhas A3
Sub tabuleiro: 100 folhas A4, 60300 g/m2, A4A6r
MT-730 Mailbox para DF-790 
7 tabuleiros x máximo de100 folhas A4, 50 folhas A3/B4, 
60163 g/m2

BF-730 Booklet e tri-folding unit para DF-790 
Máximo de 64 páginas (16 folhas), dobragem e agrafagem 
de booklet, 60256 g/m2. A3, B4, A4r, folha de capa  
60220 g/m2 (simplex), trifolding; 60120 g/m2, multi trifol
ding: 5 folhas (6090 g/m2), 3 folhas (91120 g/m2)
PH-7C/PH-7D Furador para DF-790/DF-770 
2/4 furos ou tipo sueco, A5rA3, 60300 g/m2

JS-730 Separador de trabalhos 
Separador de trabalhos interno para 30 folhas, 60256 g/m2, 
A3A5r
JS-731 Separador de trabalhos
Separador de trabalhos externo para 70 folhas;  
60256 g/m2; A5rA3
*Adaptador AK730 necessário para utilização de finalizador 
Df790 e Df770

Memória
CompacFlash* card 
1 slot para cartão compactflash para armazenamento de 
préimpressos, fontes, logotipos e macros (até 4 GB).

MDDR200-1GB
Memória opcional (1GB) para Dp771, cópia “overray”, bate 
stamp

Memória de Fax 
MM-16-128 Memória de imagem (120MB)

Segurança
Data Security Kit (E)
iSo 15408 (critério comum) com segurança de nível eAl3

Printed Document Guard Kit (A)

USB IC Card Reader
UG-33: Suporte Thinprint
UG-34: emulação (iBM proprinter/epson lQ850/Diablo 630)

Interface opcional
IB-50: placa Gigabit ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

Platen Cover (E)
cB730: Armário/mesa em madeira, com rodas
cB731: Armário/mesa em Metal, com rodas 

Consumíveis

capacidades indicadas de acordo com uma mancha de  
preenchimento da página de 5%, páginas A4

TK-6305
Toner microfino preto para 35.000 páginas

WT-860 waste toner bottle a substituir a cada 100.000 
páginas (considerando uma mancha de impressão de 5%)

Cartridge de agrafes
SH-10 para Df770; Bf730
SH-12 para Df790

            

Funções de impressão

Controlador de linguagem: preScriBe iic

Emulações: pcl6 (pcl5c / pclXl), KpDl3 (postScript 3 com
patível), XpS Direct print, pDf Direct print 

Fontes / Códigos de barras: 93 fontes outline (pcl), 8 fontes 
Windows vista, 1 fonte bitmap, 136 fontes postscript KpDl3, 
45 tipos de códigos de barras unidimensionais mais 2 bidi
mensional (pDf417)

Características de impressão: impressão directa pDf  
encriptada, impressão ipp, impressão de email, impressão 
WSD, impressão segura via SSl, ipsec, SnMv3, Quick copy, 
proof and Hold, impressão confidencial, Armazenamento de 
tarefa e funcionalidade de gestão de tarefas

Sistemas Operativos: Todos os sistemas operativos correntes 
Windows, Mac oS X versão 10,4 ou superior, uniX linuX, 
bem como outros sistemas operativos mediante solicitação.

Funções de Digitalização

Funcionalidade: Scantoemail, scantofTp, network TWAin, 
scan to SMB, scantobox, scantouSB Host, network Twain, 
WSD scan

Velocidade de digitalização: (A4, 300 dpi com Dp771)
160 imagens por minuto a preto, 80 imagens por minuto a 
cores

Reconhecimento do original: Texto, foto, texto + foto, ocr

Dimensão máxima do original: A3

Resolução de digitalização: 600, 400, 300, 200, 200 x 100, 
200 x 400 dpi (256 tons de cinzento)

Tipo de ficheiros: pDf (High compressive/encrypted, pDf/A)
Tiff, JpeG, XpS

Protocolo de rede: Tcp/ip

Funções de Fax (opcional)

Compatibilidade: iTuT Super G3

Velocidade do Modem: Max. 33.6 Kbps

Velocidade de transmissão: máximo 3 segundos (JBiG)

Densidade de digitalização 
normal: 8 dot/mm x 3.85 linhas/mm 
fina: 8 dot/mm x 7.7 linhas/mm 
Superfina: 8 dot/mm x 15.4 linhas/mm 
ultra fina: 16 dot/mm x 15.4 linhas/mm, meios tons

Dimensão máxima do original: A3

Método de compressão: JBiG, MMr, Mr, MH

Memória: Standard 12 MB Base máximo de 120 MB

Características: fAX internet opcional, fax de rede, rodar 
transmissão, rodar recepção, recepção de fax duplex,  
recepção de memória, mailbox, diagnóstico remoto, fax 
duplo com segundo sistema de fax

Opcionais

Fax System (V)

Internet Fax Kit (A)

Manuseamento de papel
DP-770 processador de documentos processador inversor 
de documentos, Máximo de 100 folhas, 45160 g/m2,  
A5rA3, folio
DP-771 processador de documentos (uma passagem,  
digitalização duplex)
Máximo de 175 folhas; 35220 g/m2 (simplex); 50220 g/m2 
(duplex) A5rA3, folio
PF-730 Alimentador de papel
2 x 500 folhas, 60256 g/m2, A5r304,8 x 457,2 mm, folio
PF-740 Alimentador de papel 
3.000 folhas, 60256 g/m2, A4, B5, letter

A TASKalfa 3500i incorpora componentes de muita longa duração que asseguram uma operação eficiente e fiável, indo de 
encontro aos exigentes requisitos de escritórios atarefados. A TASKalfa 3500i oferece uma elevada produtividade e a máxima 

flexibilidade, ao mesmo tempo que garante um impacto ambiental mínimo.
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KyOCERA MITA PORTUGAl, lda. • Rua do Centro Cultural, 41 (Alvalade) • 1700-106 lisboa – Portugal 
Tel +351 218 436 780 • Fax +351 218 493 312 • informa@kyoceramita.pt • www.kyoceramita.pt • www.kyoceramita-europe.com

A KYocerA não garante que qualquer das especificações aqui mencionadas esteja isenta de erro. As especificações poderão ser alteradas 
sem aviso prévio. A informação está correcta na altura do seu envio para impressão. Todos os nomes de produtos e marcas poderão ser 
marcas registadas ou marcas dos seus respectivos detentores, do que aqui se dá e se toma conhecimento.

o seu Agente Autorizado Kyocera:


