
A IMPRESSORA 
DESKTOP 

DE ELEVADO 
DESEMPENHO 

Graças à sua opção de impressão silenciosa, A ECOSYS P2135dn é uma 
impressora com a qual conviverá sem problemas, no seu local de 
trabalho. A sua velocidade de 35 páginas por minuto permite-lhe fazer 
face a volumes de impressão consideráveis. Dispõe ainda de função 
duplex standard. 
Robusta, muito fiável e económica, a ECOSYS P2135dn é realmente um 
equipamento com o qual pode contar. 

Até 35 páginas por minuto, com 1,200 dpi de resolução 
Unidade duplex standard para impressão frente e verso 
Capacidade máxima de alimentação de papel de 800 folhas
PowerPC 440F5 / 500 MHz, up to 1,280 MB RAM 
Porta USB e placa de rede standard
Altamente fiável graças a componentes de longa duração
Custo de impressão excepcionalmente baixo  

PRINT  

ECOSYS P2135dn 

IMPRESSORA DESKTOP 
MONOCROMÁTICA A4

O equipamento aqui apresentado pode incluir opcionais



O seu Revendedor Autorizado KYOCERA
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  ECOSYS significa Ecologia, Economia e Impressão de Sistema. Os 
componentes de longa duração utilizados nesta impressora foram concebidos para 
assegurar a máxima longevidade e o mínimo custo de impressão.
O impacto ambiental negativo é substancialmente reduzido, sendo que graças à sua 
tecnologia “cartridge-free”, o único consumível a substituir é o toner.
Graças à sua extrema modularidade, estas impressoras permitem responder a todas as 
necessidades de impressão de cada utilizador. As impressoras Kyocera custar-lhe-ão a 
si e ao meio ambiente, menos.

KYOCERA NetViewer 

O KYOCERA NetViewer  permite o total controlo e monitorização de todas as impressoras 
ECOsys e  multifuncionais digitais KYOCERA de qualquer PC Windows© , providenciando 
assim uma administração ideal da rede. Também suporta o protocolo standard SNMP.

PRESCRIBE IIe 

Com a linguagem de desenho e controlo de página PRESCRIBE IIe, mesmo os mais 
complexos gráficos, logótipos e pré-impressos (multipart) podem ser criados de forma 
independente do sistema, guardados e actualizados na impressora. Em consequência, a 
integração e ficheiros de impressão, já não é necessária. São apenas acedidos quando 
necessário, aliviando assim a carga na rede.

STATUS MONITOR E CENTRO DE COMANDO 

O Status Monitor mostra as condições em que estão as impressoras e permite o acesso 
directo ao Centro de Comando para modificar as disposições que não estão contidas nos 
drivers (i.e. disposições de rede, ajuste do modo de repouso, ou bloqueio do painel de 
controlo).

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri  
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 A KYOCERA não garante que todas as especificações mencionadas estejam isentas de erro. Estas 
estão sujeitas a alterações sem pré-aviso. A informação está correcta à data da sua impressão. 
Todas as outras marcas ou nomes de produtos podem ser marcas registadas dos seus respectivos 
detentores, do que aqui se dá e toma conhecimento. 

ECOSYS P2135dn  

GERAL 

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS Laser 
Velocidade de motor: Até 35 páginas por minuto A4  
Resolução: Fast 1,200 dpi 
Tiragem mensal máxima: Max. 50.000 páginas por mês, 
Média até 2.000 por mês 
Tempo de aquecimento: 15 segundos ou menos a partir 
de power on
Tempo de impressão 1ª página: 6 segundos ou menos 
Dimensões (W x D x H): 375 mm x 393 mm x 250 mm 
Peso: Unidade principal, aproximadamente 12 Kg 
Alimentação eléctrica: 220 / 240 V, 50 / 60 Hz 
Consumo de energia   
Impressão: 499 W  
Stand-by: 11 W  
Sleep mode:  2.5 W 

Ruído (ISO 7779 / ISO 9296)  
Impressão full speed: 53.5 dB(A) LpA 
Impressão half speed: 50,2 dB(A) LpA  

Certificações: GS, TÜV, CE  
Esta impressora é fabricada de acordo com a norma de 
qualidade ISO 9001 e as orientações ambientais 
ISO14001. 

MANUSEAMENTO DO PAPEL 

Toda a capacidade de alimentação que é mencionada 
baseia-se na utilização de papel de espessura máxima 
de 0,11 mm. Por favor, utilize sempre papel 
recomendado pela KYOCERA dentro de condições 
ambientais normais.
Capacidade de alimentação: Alimentador  multi-funções 
para 50 folhas, 60-220 g/m2, A4, A5, A6, B5, Letter, Folio, 
Oficio 2, Custom (70 x 148 – 215,9 x 356 mm)
250 folhas em tabuleiro universal, 60-120 g/m2, A4, B5, 
A5, A6 Letter, Legal, Folio, Oficio 2, Custom(105 x 148 – 
215,9 x 297 mm).
Máximo de capacidade de alimentação incluindo opções: 
800 folhas

Funcionalidade duplex: Duplex standard suporta  A4, 
Folio, Oficio 2, Letter, Legal, 60 – 105 g/m2 

Capacidade de saída: 250 folhas com a face voltada 
para baixo

CONTROLADOR

Processador: PowerPC 465/500 MHz 

Memória 256 MB RAM + ECOmemory + 1,024 MB in 1 DDR2 
SDRAM DIMM slot máximo 1,280MB

Interfaces standard: USB 2.0 (Hi-speed), 10Base-T/100Base-TX
/1000 Base-T, slot para interface KUIO/W, slot para cartão SD, 
USB 2.0 Host dedicado a USB Flash

Controlador de Linguagem: PRESCRIBE IIe 
Emulações: PCL6 / PCL5e incl. PJL, KPDL 3 (PostScript 3 
compativel) com sensor automático de emulação (AE S), 
Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630 
Sistemas operativos: Todos os sistemas operativos 
Windows actuais, MAC OS X versão 10.5 ou superior
Fontes/ Códigos de Barras: 80 fontes outline 
acessíveis em todas as emulações, 1 fonte Bitmap,
45 tipos de códigos de barras unidimensionais, 
mais código de barras bidimensional PDF-417

CONSUMÍVEIS

TK-170 Toner-Kit: Toner microfino para 7.200 páginas 
de acordo com ISO/IEC 19752
A capacidade do toner inicial é de 2.300 páginas, de 
acordo com ISO/IEC 19752
OPCIONAIS

Alimentador PF-100 (max. 2 unidades): Máximo 250 
folhas; 60 – 120 g/m2;  A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom 
(148 x 210 mm –  215.9 x 297 mm) 
CB-130: Mesa com armário e com bloco de rodas 
Expansão de Memória: 1 SDRAM DIMM slot (128, 256, 512 
MB) 
Cartão Compact Flash: 1 slot (até 4 GB) para 
armazenamento de pré-impressos, fontes, logótipos ou 
macros  
Interfaces opcionais  
PS159: Wireless LAN (802.11b/g)
PS1109 Gigabit Ethernet: 10BaseT / 100BaseTX / 
1000BaseT (RJ-45)
PS129 Fibra Óptica: 100BaseSX (SC)
PS1129 Gigabit Fibra Óptica: 1000BaseSX (SC) 




