
A nova TASKalfa 406ci, com resolução de 1,200 dpi, preenche todas 
as necessidades de equipas de trabalho exigentes, que requerem a 
execução de trabalhos de elevada qualidade de acabamentos 
profissionais; oferece todas as funcionalidades que se esperaria de 
um multifuncional sofisticado, como fácil acesso através de um écran 
táctil estruturado de forma muito intuitiva. As diversas opções de 
manuseamento de papel permitem ao utilizador aumentar a 
autonomia de papel até 3.100 folhas e o finalizador interno opcional 
para 300 folhas, permite agrafar até 50 folhas em três posições. Os 
nossos reputados componentes de longa duração incorporados neste 
modelo, tornam-no excepcionalmente fiável, ao mesmo tempo que 
mantêm o desperdício e os tempos de paragem no mínimo patamar 
possível.

Até 40 páginas A4 por minuto a cores, preto, simplex e duplex 
Digitaliza até 120 imagens por minuto através de um processador de 
documentos de uma só passagem* 
Tempo para 1ª página: 5,8 / 6,9 segundos a preto e cores
 Manuseamento de papel incluindo finalização interna opcional e vários 
alimentadores até 3.100 folhas e 5 suportes de impressão*
Excelente qualidade de impressão até 1,200 dpi  
2 GB RAM + 320 GB HDD memória e armazenamento  
 Orientada para a segurança*: fácil autenticação com suporte de múltiplas 
tecnologias de cartão USB; Data Security Kit
Componentes de longa duração permitem uma excepcional eficiência, 
fiabilidade e redução de desperdício 
Custos de impressão excepcionalmente baixos na sua classe

* Optional
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Geral

Tecnologia: Kyocera Laser Colour. Plataforma de soluções 
HyPass™
Painel táctil de controlo: 17,8 cm 7 polegadas) painel táctil a 
cores, tilt em vários passos (0 a 90 graus)
Velocidade de motor (páginas por minuto): 40 páginas por 
minuto a preto, a cores, em simplex ou duplex
Resolução: 1,200 x 1,200 dpi, Tecnologia Multi-Bit, nível de 
9.600 dpi x 600 dpi para impressão, 600 x 600 dpi, 250 
escalas de cinzentos por cor para cópia e digitalização
Tiragem máxima mensal: Até 150,000 páginas
Tempo de aquecimento: Aproximadamente 24 segundos ou 
menos 
Tempo para a primeira impressão: Aproximadamente 5,4 / 
6,4 segundos ou menos para preto e cores
Tempo para a primeira cópia: Aproximadamente 5,8 / 6,9 
segundos ou menos para preto e cores
CPU: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800 MHz
Memória: Standard 2,048 MB, 320 GB HDD 
Interfaces standard: 3 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet 
(10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) 2 slots para print server ou 
Fax opcional, slot para SD/SDHC-card opcional 
Contabilização integrada: 1.000 códigos departamentais
Dimensões (W x D x H): Unidade principal: 550 x 507,5 x 612,8 
mm (sem processador de documentos) 
Peso: Unidade principal Aproximadamente 48 Kg (sem 
processador de documentos)
Alimentação eléctrica: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz 
Consumo de energia: 

Impressão / cópia: 752 W 
Ready mode: 110 W 

Low-power mode: 64 W 
Sleep mode: 1.6 W 

Auto-off: 0.3 W

Suporte de impressão móvel: Kyocera Mobile Print APP 
para iOS e Android, Airprint, Mopria
FUNÇÕES DE CÓPIA
Formato original máximo: A4/Legal
Cópias continuadas: 1 – 999
Zoom: 25 – 400% com intervalos de  1% 
Rácios de ampliação pré-definidos: 7 reduções /5 
ampliações
Modo de Exposição: Auto, manual: 9 passos
Ajustes de imagem: Texto + Foto, Foto, Texto, Mapa, 
Documento impresso
Características digitais: Modo automático de cor, digitaliza 
uma vez - copia várias, separação electrónica, função 2 em 
1 e 4 em 1, cópia de documento de identificação, reserva 
de trabalho, impressão prioritária, programa, auto cópia 
duplex, separação de cópia, digitalização continua, 
mudança automática de cassete, controlo de densidade 
de cópia, função de “saltar página em branco”.
FUNÇÕES DE SCANNER

Funções de Digitalização: Scan-to-email (SMPT sobre SSL), 
scan-to-FTP (FTP sobre SSL), TWAIN scan (USB, Network), 
scan to SMB, scan-to-USB Host, WSD (WIA) scan (USB, 
Network)
Velocidade de digitalização DP-5100: Até 60 imagens por 
minuto (300 dpi, A4 preto), 40 imagens por minuto (600 
dpi A4 preto, 300 dpi A4 cores) 
Velocidade de digitalização DP-5110: Até 120 imagens por 
minuto (300 dpi, A4 preto), 80 imagens por minuto (300 
dpi, A4 cores) 
Resolução de digitalização: 600, 400, 300, 200 dpi (256 
tons de cinzento por cor)
Dimensão máxima do original: A4, Legal, Banner 216 x 1,900 
mm (8.5 x 72 inch)
Reconhecimento do original: Texto + Foto, Foto, Texto, 
texto ligeiro, linhas finas optimizado para OCR 
Tipo de ficheiros: TIFF, PDF, PDF/A , high-compression PDF, 
PDF encriptado, PDF pesquisável (Option), JPEG, XPS, Open 
XPS 
Método de compressão: MMR/JPEG 
Características: Livro de endereços integrado, suporte de 
Active Directory, encriptação de transferência de dados, 
múltiplos envios (E-mail, Fax, pasta SMB / FTP, impressão) 
de uma só vez. 
FUNÇÕES DE FAX (oPCional)

Compatibilidade: ITU-T Super G3 
Velocidade do Modem: Max. 33.6 kbps  
Velocidade de transmissão: Less than 3 seconds 
Velocidade de digitalização: 2.0 seconds 
Marcação One Touch: 100 numbers 
Livro de endereços: 2,000 entries

Densidade de digitalização: 
Normal: 200 x 100 dpi 
Superfina: 200 x 400 dpi 
600 x 600 dpi 

Fina: 200 x 200 dpi 
Ultra fina: 400 x 400 dpi,  
Meio tom: 256 escalas 
de cinzento

Dimensão máxima do original:  A4, Legal, Banner up to 
1,600 mm 
Método de compressão: JBIG, MMR, MR, MH 
Memória de recepção: 700 folhas ou mais
Características: FAX de rede, transmissão e recepção em 
duplex, transmissão e recepção encriptadas, transmissão 
e recepção polling, difusão
OPCIONAIS

Fax System 10 (max. 2): Super G3 Fax, Fax de rede
Internet Fax Kit (A): Opção para Fax System 10, T.37 via 
SMTP/POP3 server

Scan Extension Kit (A): Solução para PDF pesquisável
(embedded OCR) 
DP-5100 alimentador inversor de documentos; DP5110 
alimentador de documentos de leitura de duas faces numa 
passagem: 75-sheet, 50–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, 
Legal, Custom (105 x 148 mm –  
216 x 356 mm), Banner up to 1,900 mm

PF-5120 alimentador: Máximo de 500 folhas, 60 – 220 g/m2, 
A6, A5, A4, B6, B5, Legal, Letter, Custom (105 x 148 mm – 216 x 
356 mm)
PF-5130** alimentador: Máximo de 2 x 500 folhas, 60 - 220 g/
m2, A6, A5, A4, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148mm – 
216 x 356 mm
PF-5140** alimentador: Máximo de 2.000 folhas, 60 a 220 g/m2, A4
CB-5110L mesa baixa: Mesa de madeira com armário e rodas 
com aproximadamente 55 x 51 x 34 cm (largura x profundidade 
x altura)
CB-5110H mesa alta: Mesa de madeira com armário e rodas com 
aproximadamente 55 x 51 x 50 cm ) largura x profundidade x 
altura)
CB-5120L mesa baixa: Mesa de metal com armário e rodas com 
aproximadamente 55 x 51 x 34 cm (largura x profundidade x 
altura) 
CB-5120H mesa alta: Mesa de metal com armário e rodas com 
aproximadamente 55 x 51 x 50 cm ) largura x profundidade x 
altura)
DT-5100 Tabuleiro de documentos: Para colocar originais ou 
teclado USB
JS-5100 Separador de trabalhos: Separador de trabalhos interno 
para 100 folhas; 60-220 g/m2; A4, Legal
MT-5100* Mailbox com 5 tabuleiros + AK-5100 (100 folhas):  
5 tabuleiros x 100 folhas A4, 60-163 g/m2
Tabuleiro principal 500 folhas A4, 60 – 220 g/m2
DF-5100 Finalizador de documentos interno: Máximo de 300 
folhas A4, máximo de 60 a 220 g/m2, agrafa até 50 folhas A4 em 3 
posições 
DF-5110* Finalizador de documentos + AK-5100 (100 folhas):  
Máximo de 1.000 folhas A4; 60 a 1220g/m2, agrafa até 50 
folhas em 3 posições
PH-5110 Furador para DF-5110: 2 ou 4 furos; 60 – 220g/m2, A4
DF-5120* Finalizador de documentos + AK-5100 (100 folhas):  
Tabuleiro principal, máximo de 3.000 folhas A4, máximo de 60 – 
220g/m2, agrafa até 50 folhas em 3 posições. Inclui furador para 
2 ou 4 furos, 60 – 220g/m2, A4
Sub-tabuleiro, máximo de 200 folhas A4, 60 – 220g/m2
* adaptador AK-5100 necessário para utilização de MT-5100, 
DF-5110, DF-5120
** Requer PF-5120

Expansão de memória
MM-16-128: Memória de fax opcional de 128MB para Fax System 10
Data Security Kit (E): ISO 15408 (critério comum) com segurança 
de nível EAL3
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Disponível 
suporte para várias chaves de autenticação
IC Card Reader Holder F: Para integração do USB IC card Reader
UG-33: Suporte ThinPrint
UG-34: IBM ProPrinter, Epson LQ-850, LinePrinter emulation
Interfaces opcional
IB-50 Gigabit Ethernet:  10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45) 
IB-51 Wireless LAN: 802.11b/g/n 
UG-UxB: USB 2.0 (Hi-Speed) interface extension
consUMÍVEIS

Capacidades indicadas de acordo com uma mancha de 
preenchimento da página de 5%, páginas A4
Toner-Kit TK-5215C, TK-5215M, TK-5215Y: Toners Cyan, Magenta e 
Amarelo para 15.000 páginas cada
Toner-Kit TK-5215K: Toner microfino preto para 20.000 páginas
WT-5191 Waste Toner Bottle: a substituir a cada 44.000 páginas 
(considerando uma mancha de impressão de 5% e proporção 
entre páginas a preto e a cores de 7 para 3)
SH-10 Staple cartridge: 3 x 5.000 agráfes para DF-5100, DF-5110 e 
DF-5120

Nível de Ruído (ISO 7779/ISO 9296 ): 
Impressão / cópia a cores: 50.8 dB(A) LpA  
Modo silencioso a cores: 47.2 dB(A) LpA 
Ready mode: 25.5 dB(A) LpA 
Modo adormecido: Imensuralvelmente baixo
Standards de segurança: GS, TÜV, CE 
Esta impressora é fabricada de acordo com a norma de 
qualidade ISO 9001 e as orientações ambientais ISO 14001. 
Compatibilidade RoHs
MANUSEAMENTO DO 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: Cassete universal para 500 
folhas; 60 a 220gm2; A4, A5, A6, B5, B6, Letter , Legal, 
Custom, (105 x 148mm – 216 x 356 mm), 100 folhas no 
tabuleiro By-Pass, 60-220 g/m2, A4, A5,A6, B5, B6, Letter, 
Legal, Custom (70 x 148mm – 216 x 356mm), Capacidade de 
alimentação máxima, com opcionais, 3.100 folhas 
Duplex:  
Duplex como standard, 60 a 220g/m2; A4, A5, B5, Letter, Legal
Capacidade de saída: Máximo de 500 folhas com a face para 
baixo com sensor de papel
FUNÇÕES DE IMPRESSÃO
Controlador de linguagem: PRESCRIBE IIc 
Emulações: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF 
Direct Print 1.7, XPS/Open XPS Direct Print
Sistemas Operativo: Todos os sistemas operativos correntes 
Windows, Mac OS X Versão 10,5 ou superior, UNIX LINUX, 
bem como outros sistemas operativos mediante solicitação.
Fontes / Códigos de barras: 93 fontes PCL escaláveis, 8 
fontes Windows Vista, 1 fonte bitmap, 136 fontes Postscript 
KPDL3 escaláveis, 45 tipos de códigos de barras 
unidimensionais  (ex. EAN 13, EAN, 128, EAN8) , com geração 
automática de conferência de somas, mais 2 bidimensionais 
(PDF-417) sob PRESCRIBE (PCL e outros códigos de barras 
disponíveis em opção)
Características de segurança: Impressão directa PDF 
encriptada, impressão IPP, impressão de e-mail, impressão 
WSD, impressão segura via SSL, POP over SSL, Controlo de 
acesso via códigos departamentais integrados, Kir de 
segurança E protege os dados no SSD opcional, HTTPS, IPPS; 
SNMv3, impressão confidencial. 

O seu Agente Autorizado Kyocera:

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS PORTUGAL, Lda 
Rua do Centro Cultural (Alvalade), Nº 41, 1700-106 Lisboa
Tel. 21 843 67 80 – Fax 21 849 33 12 – informa@dpt.kyocera.com
www.kyoceradocumentsolutions.pt  - www.kyoceradocumentsolutions.eu

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

A TASKalfa 406ci incorpora componentes de muita longa duração que asseguram uma operação eficiente e fiável, indo de encontro aos exigentes requisitos de 
escritórios atarefados. A TASKalfa 406ci oferece uma elevada produtividade e a máxima flexibilidade, ao mesmo tempo que garante um impacto ambiental mínimo




