
ECOSYS P6130cdn zapewnia profesjonalne wydruki kolorowe dla każdego 
biura. Spełnia oczekiwania wymagających użytkowników. Kompaktowy 
rozmiar urządzenia pozwoli zaoszczędzić przestrzeń biurową. Trwałe 
komponenty oraz wbudowany bęben ceramiczny pozwalają obniżyć całkowite 
koszty drukowania. ECOSYS P6130cdn posiada niską emisję hałasu oraz niski 
pobór prądu. Kyocera dbając o jak największą ergonomię pracy, wyposażyła 
drukarkę P6130cdn w duplex oraz kartę sieciową w standardzie.

30 stron A4 na minutę w kolorze i czerni
Rozdzielczość 9 600 dpi dzięki technologii multibit
Czas pierwszej strony: 7/8 sekund w czerni i w kolorze
Bęben ceramiczny na 200 000 wydruków
100-kartkowy podajnik ręczny oraz kaseta na 500 arkuszy
Aż do 5 źródeł podawania papieru
Możliwość drukowania mobilnego: AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
Wyjątkowo niskie koszty drukowania w swojej klasie

Drukowanie 

ECOSYS P6130cdn
DRUKARKA KOLOROWA  
FORMATU A4

PROFESJONALNE
ROZWIĄZANIE

DLA TWOJEGO BIURA 



 ECOSYS oznacza ECOlogię, ECOnomię oraz rozwiązania SYStemowe. 
Dzięki długowiecznym podzespołom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną trwałością i 
niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki 
rozdzielności tonera i bębna, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modularna budowa 
umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane   opro-
gramowanie systemowe zapewnia doskonałe dopasowanie do posiadanej przez użytkownika sieci 
informatycznej.

PRESCRIBE IIc

Prescribe IIc jest zarówno językiem sterującym jak i językiem opisu strony we wszystkich dru-
karkach Kyocera. To dzięki niemu możliwe jest drukowanie kompleksowej grafiki, logo oraz 
formularzy pod każdym systemem operacyjnym. Formularze mogą zostać na stałe zapisane w 
urządzeniu i natychmiast drukowane na żądanie użytkownika z panelu sterowania.

KYOCERA NetViewer

KYOCERA NetViewer umożliwia monitorowanie i kontrolowanie wszystkich drukarek ECOSYS i 
urządzeń wielofunkcyjnych KYOCERA z dowolnego komputera pod kontrolą systemu Windows 
zapewniając doskonałą administrację w sieci z wykorzystywaniem standardowego protokołu 
SNMP.

Command Center RX

Command Center RX pozwala zarządzać ustawieniami drukarki za pomocą przeglądarki inter-
netowej. 

INTERFEJS USB DLA PAMIĘCI PRZENOŚNEJ USB FLASH

Pliki PDF mogą być drukowane bezpośrednio z pamięci USB Flash (np. USB Pendrive) poprzez 
interfejs USB host. Dokumenty są wybierane z panelu operacyjnego drukarki. Do przeprowadze-
nia operacji, komputer nie jest wymagany.

PROFILE DOPASOWANE DO APLIKACJI

Sterownik KX pozwala stworzyć bezpośrednie połączenie na poziomie aplikacja - profil 
drukowania, zarówno predefiniowany, jak i użytkownika. Pozwala to na ustalenie ustawień 
drukowania, takich jak wymuszony dupleks i druk czarno-biały, dla danego użytkownika lub 
aplikacji, co pozwala zredukować zużycie papieru i tonera.

ECOSYS P6130cdn        
OGÓLNE

Technologia: KYOCERA ECOSYS, kolorowa 

Wyświetlacz: podświetlany 2-liniowy LCD 

Szybkość drukowania: 30 strony A4 na minutę w kolorze i 
czerni

Rozdzielczość: 600 x 600 dpi 
Technologia Multibit pozwala na drukowanie w 
rozdzielczości 9,600 x 600 dpi

Obciążalność: 100 000 stron miesięcznie 

Czas nagrzewania: ok. 26 sekund

Czas wydruku pierwszej strony: ok. 7 sekund w czerni 
oraz ok. 8 sekund w kolorze

Wymiary (szer x gł x wys): 390 mm x 532 mm x 409.5 mm

Waga: ok. 28 kg

Zasilanie: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy: 
Drukowanie: 479 W 
Tryb gotowości: 56 W 
Tryb uśpienia: 2 W

Poziom hałasu (ISO 7779 / ISO 9296):  
Drukowanie w kolorze: 49.2 dB(A) LpA 
Tryb cichy w kolorze: 46.3 dB(A) LpA 
Tryb gotowości: niezmierzalnie niski

Certyfikaty: GS, TÜV, CE  
Drukarki produkowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 
oraz normą ochrony środowiska ISO 14001.

OBSŁUGA PAPIERU

Wszystkie pojemności obliczane są na podstawie papieru 
o grubości maks. 0,11 mm. Zalecamy korzystanie z papieru 
rekomendowanego przez Kyocerę w normalnych  
warunkach środowiskowych. 

Pojemność wejściowa: Podajnik wielofunkcyjny na 100 
arkuszy; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, 
Custom (70 x 148 mm – 216 x 356 mm)  
podajnik papieru na 500 arkuszy; 60 – 163 g/m²; A4, A5, 
A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148 – 216 x 356 mm). 
Maks. ilość papieru (z opcjami): 2 100 arkuszy

Moduł dupleksu: drukowanie dwustronne: 60 – 163 g/m²; 
A4, A5, B5, Letter, Legal 

Pojemność tacy odbiorczej: 250 arkuszy nadrukiem do 
dołu

KONTROLER

Procesor: Power PC 465S / 1 GHz 

Pamięć: Standard: 512 MB RAM, maks. 1 536 MB RAM

Interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, 
Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT)  
Gniazdo na opcjonalny serwer druku lub dysk SSD. 
Gniazdo na opcjonalną kartę SD/SDHC.

Język sterujący: PRESCRIBE IIc

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

Sterowniki: Wszystkie powszechne systemy operacyjne 
Windows, Mac OS X Version 10.5 lub wyższa, UNIX, LINUX 
oraz inne żądane systemy operacyjne

Fonts/Barcodes: 93 czcionki krawędziowe PCL/Postscript, 
8 czcionek dla systemu Windows Vista, czcionka bit-
mapowa, 45 typów czcionek kodów kreskowych jednowy-
miarowych, jeden typ czcionek kodów dwuwymiarowych 
(PDF-417)(czcionki PCL oraz inne dostępne jako opcja)

Protokoły: IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, Encrypted PDF 
Direct Print, Private Print, Secure printing via SSL,  POP 
over SSL, SMTP over SSL, kontrola dostępu poprzez 100 
kodów departamentowych; Data Security Kit (E) zabez-
piecza dane na opcjonalnym SSD.

Drukowanie mobilne: KYOCERA Mobile Print app for iOS 
and Android, AirPrint, Mopria

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Wydajność podana zgodnie z normą ISO/IEC 19798

Toner TK-5140C, TK-5140M, TK-5140Y: cyan, magenta, 
yellow o wydajności 5 000 stron A4 
Toner startowy: cyan, magenta, yellow toner o wydajności 
2 500 stron A4

Toner TK-5140K: czarny o wydajności 7 000 stron A4  
Toner startowy: o wydajności 3 500 stron A4

OPCJE

PF-5100 podajnik papieru (max 3):500 arkuszy; 60 – 220 
g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 
216 x 356 mm)

CB-5100H szafka: drewniana podstawa pod drukarkę. 
Ok. 39 cm x 53 cm x 50 cm (szer x gł x wys)

CB-5100L szafka: drewniana podstawa pod drukarkę. 
Ok. 39 cm x 53 cm x 37 cm (szer x gł x wys)

Dodatkowa pamięc: MDDR3-1GB: 1.024 MB, MDDR3-2GB: 
2.048MB

HD-6 dysk twardy SSD: 32 GB 
HD-7 dysk twardy SSD: 128 GB

Data security kit (E)

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):  
wsparcie autoryzacji wydruków 

UG-33: ThinPrint support 

Opcjonalne interfejsy:  
IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT 
(RJ-45)

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

2-letnia gwarancja w standardzie. Kyocera gwarantuje 
3-letnią trwałośc bębna lub 200 000 wydrukowanych stron 
(w zależności od tego, który z warunków wystąpi wcześniej) 
przy założeniu, że każda z drukarek będzie stosowana i 
czyszczona zgodnie z instrukcją.

Dla drukarek i urządzeń opcjonalnych   
                                   dostępne jest rozszerzenie gwarancji do  
                                   5 lat..

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany  
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany  
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100  
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com 

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

  KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. 
Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku, ale moga ulec zmianie bez 
wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie nazwy innych marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami 
towarowymi lub znakami towarowymi ich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane. 

DYSTRYBUTOR KYOCERA W POLSCE 

Arcus S.A.     
ul. Kolejowa 5/7, 00-180 Warszawa  
tel. +48 22 536 09 00   
fax +48 22 831 70 43  
e-mal: biuro@arcus.pl 


