
DE BETROUWBARE
KRACHTPATSER. 

Als de druk hoog is heeft u behoefte aan een printer die alle verwachtin-
gen overtreft en u helpt om de deadline te halen. Onze ECOSYS P3055dn 
doet dat. Met een afdruksnelheid tot 55 pagina’s per minuut, een korte 
tijd tot eerste afdruk en een afdrukresolutie van 1.200 dpi voldoet dit 
model zelfs aan de meest veeleisende werkgroepen. De printer heeft 
uitgebreide beveiligingsfuncties en flexibele papierverwerkingsopties, 
met een maximale papiercapaciteit van 2.600 vel. De duurzame 
componenten betekenen lage gebruikskosten en een kleine impact op 
het milieu.

Tot 55 pagina’s per minuut in A4 en A5
Tijd tot eerste afdruk: slechts 6,6 seconden 
Standaard Gigabit LAN, wifi / Wi-Fi Direct als optie
Mobiel afdrukken via  AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
Dubbelzijdig en N-up afdrukken voor papierbesparing 
Tot 6 papiercassettes voor flexibiliteit en hoge capaciteit
Optimale documentdistributie en workflow met Print&Follow TM*
Geavanceerde document afhandeling met optionele SD cards
 Milieuvriendelijk: duurzame componenten, laag energieverbruik

* Optioneel

PRINT 

ECOSYS P3055dn

A4 ZWART-WIT PRINTER  

Product inclusief optionele papiercassette



 ECOSYS staat voor ECOlogie, ECOnomie en SYSteemprinten. Met  
duurzame onderdelen zijn ECOSYS-machines ontwikkeld voor maximale duurzaamheid en 
minimale total cost of ownership met betrekking tot onderhoud, administratie en verbruiks-
materialen. Voor het systeem hoeft alleen de toner regelmatig vervangen te worden. Door het 
modulaire design kunt u werkprocesverbeterende functies naar wens toevoegen. De geïnte-
greerde systeemsoftware biedt langdurige netwerkcompatibiliteit. Kyocera’s onderdelen met 
lange levensduur kosten u en het milieu minder.

Milieuvriendelijke printfuncties

Dubbelzijdig afdrukken, N-Up printen, toner besparen (EcoPrint), stille modus.

KYOCERA NetViewer

KYOCERA NetViewer zorgt voor complete monitoring en besturing van alle ECOSYS-printers en 
digitale KYOCERA-multifunctionals vanaf elke Windows©-pc en voorziet daarmee in een 
ideaal netwerkbeheer. Ook wordt hiermee ondersteuning geboden voor het gestandaardi- 
seerde SNMP-protocol.

Command Center RX

Via het Command Center RX kunnen verschillende instellingen worden gecontroleerd en 
gemanaged via de webbrowser. Bijvoorbeeld automatisch updaten van schermen, aanpas-
sen van gebruikersschermen, inzien van afdelings- of restrictie-instellingen.

USB Host Interface voor USB Flash Memory

Documenten kunnen via de USB Host Interface rechtstreeks worden afgedrukt vanaf een 
USB Flash Memory (zoals een USB-stick). Bestanden in het formaat PDF, XPS, TIFF of JPEG 
kunnen direct op het bedieningspaneel van de printer geselecteerd worden. Hiervoor is 
geen computer vereist.

Profielen gebaseerd op programma’s

De KX printer driver kan een directe link maken tussen een specifiek programma en een 
voorafingesteld afdrukprofiel. U kunt instellen dat alle documenten van een gebruiker of 
vanuit een bepaald programma altijd in zwart-wit en dubbelzijdig worden afgedrukt, waar-
door toner en papierverbruik wordt gereduceerd.

ECOSYS P3055dn 
ALGEMEEN

Technologie: KYOCERA ECOSYS Laser 
Bedieningspaneel: 5-regelig LCD-scherm met alfanum-
meriek toetsenbord  
Printsnelheid: tot 55 pagina’s per minuut in A4 en A5 
Resolutie: 1.200 dpi 
Afdrukvolume: maximaal 250.000 pagina’s per maand 
Opwarmtijd: circa 25 seconden na inschakeling 
Tijd tot eerste pagina: circa 6,6 seconden
Afmeting: (B x D x H) 380 mm x 410 mm x 320 mm,  
396 mm x 421 mm x 342 mm inclusief rondingen 
Gewicht: circa 15,5 kg (basissysteem) 
Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz 
Stroomverbruik 
Printen: 675 W  
Stand-by: 11 W  
Slaapstand: 0,9 W  
Geluid (geluidsdruk: ISO 7779/ISO 9296):  
Printen: 54,7 dB(A) LpA  
Stille modus: 50,4 dB(A) LpA 
Stand-by: 27,1 dB(A) LpA  
Slaapstand: onmeetbaar laag
Certificering GS, TÜV, CE  
Deze printer is geproduceerd volgens de kwaliteitsnorm 
ISO 9001 en milieunorm ISO 14001. 

PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op 
een papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik door  
KYOCERA aanbevolen papier onder normale omgevings-
omstandigheden. 
Invoercapaciteit: multifunctionele lade 100 vel; 60–220 g/
m2; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (70 x 148 – 216 x 356 
mm) universele papiercassette 500 vel, 60 – 120 g/m2; 
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 – 216 x 356 mm)
Maximale invoercapaciteit inclusief opties: 2.600 vel 
Standaard duplexfunctie: dubbelzijdig afdrukken: A4, A5, 
B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 mm – 216 x 356 mm), 
60 – 120 g/m2

Uitvoercapaciteit: maximaal 500 vel bedrukte zijde onder, 
met sensor “vol met papier” en optioneel 250 vel bedruk-
te zijde boven met de PT-320

CONTROLLER

CPU: 1.2 GHz
Geheugen: 512 MB RAM, maximaal 2.560 MB RAM
Standaard interface: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 USB Host Inter-
faces, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT), slot voor 
optionele interne printserver of SSD harde schijf, slot voor 
optionele SD/SDHC-kaart 
Controllertaal: PRESCRIBE IIe
Emulaties: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript* 3 (KPDL 3), 
XPS Direct Print, PDF Direct Print 1.7, IBM Proprinter X24E, 
Epson LQ-850 met automatisch emulatie herkenning 
Besturingssystemen: alle huidige Windows-besturings-
systemen, Mac OS X versie 10.8 of hoger, Unix, Linux, 
evenals andere besturingssystemen op aanvraag
Lettertypes/ barcodes: 93 contourlettertypes PCL6/
PostScript, 8 lettertypes voor Windows Vista, 1 bitmap-
font, 45 barcodes (e.g. EAN8, EAN13, EAN128) met  
automatisch genereren van checksums alsmede het 
supporten van twee-dimensionale barcodes PDF-417 
onder PRESCRIBE (PCL en andere beschikbare optionele 
barcodes)
Beveiligingsfuncties: IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, En-
crypted PDF Direct Print, Private Print, beveiligd printen via 
SSL, POP over SSL, SMTP over SSL, toegangscontrole via 
100 geÏntegreerde afdelingscodes, Data Security Kit (E) 
beveiligd data op de optionele SSD
Ondersteunt mobiel printen: KYOCERA Mobile Print app 
voor iOS en Android, AirPrint, Mopria en Google Cloud 
Print

VERBRUIKSMATERIALEN

Capaciteit van de toner is in overeenstemming met  
ISO/IEC 19752 
TK-3190 tonerkit: toner voor 25.000 pagina’s A4 
TK-3170 tonerkit: toner voor 15.500 pagina’s A4 
TK-3160 tonerkit: toner voor 12.500 pagina’s A4
Starttoner is voor 10.000 pagina’s A4

OPTIES

PF-320 papiercassette (maximaal 4 stuks): maximaal 500 
vel; 60 – 120 g/m2; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 
x 210 mm – 216 x 356 mm) 
PF-3100 bulk papiercassette en PB-325 Printer base:  
maximaal 2.000 vel, 60 – 220 g/m2, niet in combinatie  
met de PF-320 
CB-360 onderkast: houten onderkast met bergruimte, 
circa 38cm x 41cm x 50cm (BxDxH)
CB-365 onderkast: houten onderkast met bergruimte, 
circa 38cm x 41cm x 35cm (BxDxH)
PT-320 papieruitvoer achterzijde: 250 vel bedrukte zijde 
boven 
Geheugenuitbreiding: 
MD3-1024: 1.024 MB, MDDR3-2GB: 2.048 MB 
HD-6 SSD hard disc: 32 GB voor eenvoudig document 
management   
HD-7 SSD hard disc: 128 GB voor eenvoudig document 
management   
Data security kit (E): versleutelt gegevens die zijn opgesla-
gen op een optionele SSD 
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):  
ondersteuning voor verschillende authenticatie sleutels 
beschikbaar 
UG-33: ondersteunt ThinPrint 
Optionele interface: 
IB-36: Wireless LAN (802.11b/g/n) en Wi-Fi Direct 
IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT 
(RJ-45) 
IB-51: Wireless LAN (802.11b/g/n) 
IB-32B: Parallel IEEE1284 interface kit  

GARANTIE 

Standaard 1 jaar garantie. KYOCERA geeft op de drum en 
developer een garantie van 3 jaar of maximaal 500.000 
pagina’s (afhankelijk van welke situatie zich het eerst 
voordoet), mits de printer wordt gebruikt en gereinigd in 
overeenstemming met de onderhoudsinstructies.

 De on-site garantieverlenging tot 5 jaar 
voor printer en opties.

UW KYOCERA PARTNER

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 

*  ECOSYS P3055dn editie 11/2016 – 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


