
 ECONÔMICA. 
ECOLÓGICA. 

TECNOLOGIA 
ECOSYS.

> IMPRESSÃO > CÓPIA  
> DIGITALIZAÇÃO

ECOSYS M6035cidn

IMPRESSORA  
MULTIFUNCIONAL COLORIDA

A impressora multifuncional colorida em rede ECOSYS M6035cidn levará o 
poder e a flexibilidade de seu desktop ao próximo nível. Impressão superior 
com velocidades de até 37 páginas por minuto em documentos em preto e 
branco, além de aplicativos de negócios que potencializam a produtividade e o 
manuseio de documentos digitais em todo o grupo de trabalho.  
A reunião dos recursos de digitalização, cópia e impressão em um único 
dispositivo fornece uma maior conveniência. Sua tela sensível ao toque colorida, 
semelhante a de um tablet, facilita a utilização do equipamento, enquanto seus 
recursos, como a impressão em rede e o o aplicativo padrão AirPrint™  
da Apple, atendem as necessidades de sua força de trabalho móvel. Como 
resultado, temos uma solução em documentos que oferece uma eficiência 
excepcional a partir de um dispositivo de tamanho reduzido e econômico.

>  Velocidade de impressão de 37 páginas por minuto em preto e branco e 
em cores

> Impressão colorida, cópia e digitalização padrão

> Processador de documentos de 75 folhas padrão 

> Compatibilidade com os aplicativos de negócios da KYOCERA 

>  Tela inicial sensível ao toque colorida de 7 polegadas, semelhante a de 
um tablet, padrão

>  Grampeador elétrico Manual Opcional para até 20 Folhas

> Suprimentos de longa duração ECOSYS 

> Interface USB Host padrão para impressão e digitalização móveis

>  Compatível com o AirPrint™ da Apple para uma solução de impressão móvel

> 8 bit de profundidade de cores
> Impressão Segura padrão



As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.  
Para obter informações sobre as últimas novidades em conectividade, acesse 
www.kyoceradocumentsolutions.com.br
ECOSYS, PinPoint Scan, SharePoint Connector e DMConnect  
são marcas registradas das Empresas KYOCERA.
Mac e AirPrint são marcas registradas da Apple, Inc. 
Todas as outras marcas registradas são propriedade  
de seus respectivos proprietários. 

KYOCERA Document Solutions Brazil  
©2015 KYOCERA Document Solutions America, Inc.

ECOSYS M6035cidn

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

Configurações: Impressora multifuncional colorida - impressão/
digitalização/cópia

Páginas por minuto (ppm): Carta: 37 ppm; Ofício: 30 ppm; A4: 35 ppm

Tempo de aquecimento: Até 25 segundo com a energia ligada

Primeira impressão:  
Cópia: 9 segundos em preto e branco, 11 segundos em cores; 
Impressão: 7 segundos em preto e branco, 8,5 segundos em cores

Visor: Painel de controle com tela a cores sensível ao toque de 
7 polegadas 

Resolução: 600 x 600 dpi, 9,600 x 600 de resolução interpolada 
  bit de profundidade de cores

Memória: Padrão de 1 GB, expansível até 2 GB 

Unidade de disco rígido:  
HD-6 opcional (32 GB SSD);  
HD-7 opcional (128 GB SSD)

Duplex: Impressão duplex sem empilhamento padrão com suporte à 
papéis do tipo meio ofício até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm), 
de 60 a 163 g/m2

Bandeja de impressão padrão: 250 folhas

Dimensões/peso: 47 cm (L)  x 56 cm (P) x 62 cm (A)/35 kg

Ciclo de funcionamento mensal máximo: 100.000 páginas por mês

CONSUMO DE ENERGIA

Alimentação: 120v, 60Hz, 10,3A; 

Consumo típico de energia: 120V: 2,15 KWh/semana;  

Máximo (incluindo opções) 120V: 1.326 W; 

Impressão: 120V: 596 W; 

Cópia: 120V: 607 W; 

Modo de espera: 120V: 73 W; 

Modo de suspensão: 120V: 2 W; 

Desligada: 120V: 0,3 W; 

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL

Fontes de papel padrão: Bandeja única para 250 folhas, bandeja 
multiuso para 100 folhas

Capacidade de papel: Padrão: 350 folhas; Máximo: 1.850 folhas

Tamanho do papel: Bandejas: 14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm 
 

Bandeja multiuso (MPT): 7 cm x 15 cm - 22 cm x 36 cm

Gramatura:
  

Bandeja padrão: 60 a 163 g/m²  
Bandejas opcionais/MPT: 60 a 220 g/m²

Materiais de entrada: Bandeja padrão: papel comum, papel 
sulfite, papel reciclado; Bandejas opcionais: papel comum, papel 
sulfite, papel reciclado, revestido, envelopes, etiquetas; Bandeja 
multiuso (MPT): cartão, transparências, etiquetas, envelopes

ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA

Padrão: Autenticação local, autenticação em rede, IPsec, 
SNMPv3, IPP sobre SSL/TLS, HTTPS, FTP sobre SSL/
TLS, SMTP sobre SSL/TLS, POP3 sobre SSL/TLS, WSD aprimorado 
sobre SSL/TLS, LDAP sobre SSL/TLS

Opcional: kit de segurança de dados (E) (modo sobrescrever do 
HD/SSD, criptografia de dados do HD/SSD), UG-33 (ThinPrint 
sobre SSL/TLS)

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO

Processador padrão: PowerPC 465S/1GHz

PDLs/Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (PCLXL/PCL5c), KPDL3  
(compatível com PS3), XPS

Fontes: 93 fontes escaláveis para PCL/Postscript, 93 fontes para 
KPDL3(PS3), 8 fontes para Windows Vista, 1 fonte bitmap, PDF417

Compatibilidade com o SO Windows: Windows XP/Vista/7/8/8.1/
Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2

Compatibilidade com o SO Mac: Mac OS 10.5 e posteriores, 
compatível com AirPrint

Interfaces: Padrão: 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 de alta 
velocidade, 2 interfaces USB Host, 1 slot de expansão; 
Opcional: 10/100/1000BaseTX (IB-50 para Dual NIC);  

Impressão em rede e protocolos suportados: TCP/IP, IPv4, IPv6;  
HTTP, LPD, FTP, IPP, RawPort, LLTD, SNTP, DHCP, SMTP, POP3,  
DNS, SNMPv1/v2, digitalização/impressão por WSD

Drivers: KX Driver, Mini Driver, KX Driver para XPS, TWAIN Driver, 
WIA Driver, Mac Driver, PPD para Linux

Utilidades: KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, KYOCERA 
Net Direct Print, Command Center RX

Caixa de documentos: Caixa de ferramentas para RAM baseada 
em impressão confidencial, teste e retenção, armazenamento de 
trabalhos*, cópia rápida*

Extensão PDF: PDF de alta compressão, PDF criptografado, PDF/A

ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

Tipo de digitalização: Scanner colorido e em preto e branco

Resolução de digitalização: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 
200x400 dpi, 200x100 dpi

Formato dos arquivos:  
Preto e branco: TIFF, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF criptografado; 
Colorida: TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF criptografado,  
PDF de alta compressão 

Velocidades de digitalização:  
Mono: 300 dpi - 60 ipm Simplex; 26 ipm Duplex;  
600 dpi - 40 ipm Simplex; 17 ipm Duplex; 
Colorida: 300 dpi - 40 ipm Simplex; 17 ipm Duplex;  
600 dpi - 20 ipm Simplex; 9 ipm Duplex

Funções de digitalização: dgitalização para pasta (SMB), digitalização 
para e-mail, digitalização para FTP, digitalização para FTP sobre SSL, 
digitalização para USB, digitalização por WSD, digitalização por 
TWAIN/WIA

Tamanho original:  
Através de DP: Meio ofício para ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm); 
Vidro: até 22 cm x 36 cm

Drivers: Driver TWAIN, driver WIA

ESPECIFICAÇÕES DE CÓPIA

Modo de imagem: Modo texto, foto, texto/foto, mapa, documento 
impresso

Cópias contínuas: 1-999/Autorreinício em 1

Recursos adicionais: Início automático, alteração de bandeja automática

Gerenciamento de trabalhos: 100 códigos de departamento, 
programas de trabalho, teclas de atalho

Ampliação/zoom: 25 - 400% em acréscimos de 1%

PROCESSADOR DE DOCUMENTOS

Tipo/capacidade: Processador de documentos com reversão 
automática/75 folhas

Originais suportados: 10 cm x 15 cm - 22 cm x 36 cm

Gramaturas suportadas: Simplex: 50 a 120 g/m²,  
Duplex: 50 a 120 g/m²

OPÇÕES DE MANUSEIO DE PAPEL

Até três (3) bandejas PF-5100 podem ser instaladas

ALIMENTADOR DE PAPEL PF/5100

Capacidade de papel: 500 folhas

Tamanho/gramatura do papel: Carta, ofício, meio ofício, A4, A5, 
B5, envelope, personalizado/60 a 220 g/m²

Dimensões/peso: 39 cm (L) x 53 cm (P) x 12 cm (A)/4 kg

OPÇÕES ADICIONAIS

Memória: 1 GB 144 pin DDR3 SDRAM DIMM

Disco rígido (HD): HD-6 opcional  (32 GB SSD), HD-7 opcional 
(128 GB SSD)

NIC adicional: IB-50 Gigabit NIC (NIC duplo)

Segurança: Kit de autenticação de cartão (B), kit de segurança 
de dados (E) 

Acabamento: MS-5100: Grampeador manual (até 20 Folhas)

cartão SD**: 16/32 GB

*Disco rígido opcional ou cartão SD opcional necessário para as 
funções armazenamento de trabalhos e cópia rápida
**Cartão SD opcional necessário para os aplicativos de negócios 
compatíveis com a tecnologia HyPAS

  

TECNOLOGIA ECOSYS 
O objetivo da KYOCERA é fabricar produtos da mais alta qualidade com 
baixo custo total de Propriedade (TCO) e minimizar o impacto ambiental. 
A tecnologia das impressoras ECOSYS incorpora um cilindro de longa 
duração patenteado, que vem separado do recipiente de toner, eliminando 
a necessidade de substituir o tambor quando o toner acaba - reduzindo a 
quantidade de resíduos. As impressoras ECOSYS oferecem uma solução 
de impressão que incorpora suprimentos de longa duração e um dos mais 
baixos custos por impressão. Os custos operacionais de impressoras 
tradicionais com cartuchos podem facilmente ultrapassar em muitas vezes o 
preço de compra original durante a vida útil do produto. 

AUMENTE O PODER DE SUA IMPRESSORA ECOSYS  
COM APLICATIVOS DE NEGÓCIOS PERSONALIZADOS

PINPOINT SCAN: Digitalize a partir de seu equipamento multifuncional para o seu PC com 
mais velocidade, funções e versatilidade.

SHAREPOINT CONNECTOR: Aumente a colaboração usando seus equipamentos multifuncionais 
KYOCERA e seu Servidor Microsoft SharePoint existente.

DMCONNECT: Transforme seu equipamento multifuncional em um ponto de encaminhamento 
de arquivos para quaisquer pastas existentes em seu DMS.

AIRPRINT DA APPLE: Realização de impressões sem drivers, a partir dos produtos iOS e OS X,  
nos dispositivos KYOCERA selecionados. 

SharePoint Connector

PinPoint Scan

(meio ofício até ofício - A5/A4/Ofício)

 (A6/A5/A4/Ofício) SUPRIMENTOS
Toner: 
Preto: 12.000 pág. / acompanha toner inicial para até 6.000 pág.
Cyan: 10.000 pág. / acompanha toner inicial para até 5.000 pág.
Magenta: 10.000 pág. / acompanha toner inicial para até 5.000 pág.
Amarelo: 10.000 pág. / acompanha toner inicial para até 5.000 pág.
K it de Manutenção:  K 200.000 pág. - Acompanha Cilindro
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