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NABÍDKOVÝ LIST 

 
TASKalfa 3212i 

 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
 Černobílé multifunkční zařízení formátu A3 
 Tisk, kopírování, skenování a volitelně fax 
 Rychlost: 32 str. A4/min. čb., 17 str. A3/min. čb. 
 Barevný dotykový LCD displej 
 Standardní paměť: 2GB RAM, 32 GB SSD + volitelný 320 GB HDD 
 Víceúčelová přihrádka na 100 listů 
 Univerzální zásobník na 2x500 listů 
 Standardně duplexní jednotka 
 Volitelně vysokorychlostní a velkokapacitní jednoprůchodové 

oboustranné skenování 
 Celková životnost stroje: 1,8 mil. stran, nebo 5 let,  

podle toho, která okolnost nastane dříve. * 
 Životnost válce: 600 000 stran* 
 4×USB 2.0 (vysokorychlostní), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, slot pro 

volitelný tiskový server, slot pro volitelnou SD-kartu, slot pro volitelný fax 
 Rozměry:594 × 696 × 680 mm 
 Váha hlavní jednotky: cca 58 kg 

 

* Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně 
používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd. 

 
Barevný dotykový displej umožňuje jednoduchý přístup ke všem potřebným 
funkcím.  

 
 

 

 
Technologie HyPASTM, umožňuje přidávat softwarové aplikace, 
které odpovídají individuálním požadavkům na tisk. 
Jednou z těchto aplikací je tiskové řešení MyQ. 
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PŘEHLED CEN ZAŘÍZENÍ, PŘÍSLUŠENSTVÍ, SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU A NÁKLADŮ NA TISK 
 

Označení Popis 
Doporučená 

koncová cena bez 
DPH 

TASKalfa 3212i 
30/15 A4/A3 čb, duplexní kopírka, tiskárna, barevný skener, 2x zásobník na 500 listů,  
HyPAS 

42 170,- Kč 

 Set 3212i 
Kopírka TASKalfa 3212i + podavač originálů DP7100 + plechový stolek CB 811+ 
toner TK 7125 na 20 000stran,  

          59 050,- Kč 

Akce nový Set 
3212i 

Kopírka TASKalfa 3212i + podavač originálů DP7100 + plechový stolek CB 811+ 
toner TK 7125 na 20 000stran, stroj v záruce 36měsíců 

          50 990,- Kč 

Cena je bez DPH. 
 

Volitelné doplňky 

CB - 811 Kovový stolek 4 130,- Kč 

DP-7100 Podavač originálů s otáčením na 140 listů 10 660,- Kč 

DP-7110 Podavač originálů s oboustranným skenováním na 270 listů 13 640,- Kč 

 
Spotřební materiál 

TK-7125 Toner černý (20 000 A4 @ 6%) pro TASKalfa 3212i 1 720,- Kč 

 
MK-7125 Servisní kit (600 000) pro TASKalfa 3212i 14 900,- Kč 

 
Zvýhodněné sety MyQ lze zakoupit pouze zároveň s novým HyPAS strojem 

MyQ/set/EP1 AKČNÍ SET : 1x MyQ Embedded terminál (set pro stroje s HDD) 
 

6 200,- Kč 

MyQ/set/EP1/LP1 AKČNÍ SET : 1x MyQ Embedded terminál + 1x MyQ BusinessPro (set pro stroje s HDD) 8 070,- Kč 

MyQ/set/EP1/LP4 AKČNÍ SET : 1x MyQ Embedded terminál + 4x MyQ BusinessPro (set pro stroje s HDD) 13 500,- Kč 

 
KYOsafe Plus prodlouží servisní krytí na díly Vašich A3 MFP řady TASKalfa na 3-5 let 

KyoSafe 3y_D 3 YearsKYOsafe Plus Group D 4 220,- Kč 

 
  
Instalace, zapojení do sítě, nahrání češtiny, 
zaškolení obsluhy  

 
1 900,-Kč  

 
Dopravné, počítáno buď z Prostějova, Olomouce 
nebo z Vyškova (co je blíže)  

 
 
10Kč/km  

Záruka na stroj nový 36 měsíců se servisem v místě provozu!!!  
Životnost válcové jednotky  600.000 kopií!!!  
 
 
Pronájem stroje na 48měsíců, včetně pojištění cena 

 
 
1 229Kč/měs,  bez DPH 

Servisní materiálová smlouva (kompletní provoz stroje bez papíru): ČB strana A4: 0,19 Kč bez DPH  
 

Přehled nákladů podle doporučených koncových cen spotřebního materiálu 
 

Přehled nákladů na tisk při 5% pokrytí před aplikaci servisního kitu (do 600 000 stran) 

3212i: 1 strana A4 černobíle:  0,086 Kč 
 

 
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:  Standardní záruka je 3 roky za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních 
sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje. 

http://www.myq-free.cz/produkty-myq/myq-integrovany-term
http://www.myq-free.cz/produkty-myq/myq-integrovany-term
http://www.myq-free.cz/produkty-myq/myq-integrovany-term
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SERVISNÍ ZAJIŠTĚNÍ: Společnost JANUS spol. s r.o. zabezpečuje záruční i pozáruční servis v rámci ČR na 
všechna zařízení značky KYOCERA. V případě Vašeho zájmu o konkrétní informace o servisním zajištění 
pro Vaše zařízení, neváhejte kontaktovat naše servisní oddělení na e-mailu: servis@janus.cz 
Pro bližší informace o uzavření servisní a materiálové smlouvy se prosím informujte u svého obchodního 
zástupce 
 

Společně se zařízením KYOCERA získáváte ZDARMA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OCENĚNÍ:  
 
 
 

 
  

KYOCERA NET ADMIN| Nástroj, který umožní administrátorům jednoduše a nekomplikovaně spravovat až 
5000 zařízení. Odpadá tím věčné přecházení mezi pracovní stanicí a tiskovým zařízení.   
 

KYOCERA NET VIEWER| Nástroj pro administraci síťově připojených tiskových zařízení. Net Viewer je aplikace 
ke sledování, kontrole a správě všech tiskových zařízení v počítačové síti, ať se jedná o osobní tiskárny, nebo 
výkonné multifunkční kopírky. Net Viewer podporuje standardní SNMP protokol a je využivatelný se systémy 
Windows.   
 

MONITOR STAVU A PŘÍKAZOVÉ RX CENTRUM| Zobrazuje stav tiskárny a poskytuje přímý přístup do 
příkazového centra, kde lze modifikovat složitější nastavení, která není možno provádět standardními ovladači 
(např. nastavení IP adresy, režimu spánku nebo blokování ovládacího panelu)  
 

HOSTITELSKÉ ROZHRANÍ PRO USB FLASH MEMORY | PDF soubory je možné vytisknout přímo z USB přes 
hostitelské rozhraní. Požadované dokumenty je možno vybrat přímo z obvládacího panelu tiskárny bez použití 
počítače.  
 

HyPASTM| Umožňuje přidávat softwarové aplikace, které odpovídají individuálním požadavkům na tisk. Jednou 
z těchto aplikací je tiskové řešení MyQ.   
 

KYOCERA MOBILE PRINT|Aplikace je určena pro smartphony a tablety. Umožňuje uživatelům tisknout a 
skenovat soubory z jejich mobilních zařízení na většině MFP a tiskárnách KYOCERA. 
 
CLOUD CONNECT |Aplikace umožňuje přístup do vašeho cloudového prostoru přímo z jakékoli multifunkce 
s platformou HyPAS 
 

 
AIR PRINTTM| Technologie společnoti Apple, která umožňuje tisk z iOS nebo zařízení OS X bez nutonosti 
instalace jakékoli aplikace nebo ovladačů.  

 
PRESCRIBE lle| Řídící jazyk díky kterému je možné nezávisle na systému vytvářet komplexní grafická zobrazení, 
loga a formuláře a ukládat a aktualizovat je přímo v tiskárně. Tím odpadá jejich zpracování v tiskových 
souborech. Jsou přístupné podle potřeby, což zároveň snižuje i zatížení sítě.  
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TISKOVÉ ŘEŠENÍ 
 

Pro zefektivnění Vašich tiskových nákladů doporučujeme nasadit tiskové řešení MyQ 
 

 MyQ je první systém na světě, který 
✓ komplexně pokrývá všechny tiskové potřeby zákazníků a jejich partnerů 

✓ existuje ve verzi zdarma bez omezení času či počtu uživatelů! 

✓ spojil funkce tiskového a servisního modulu do jednoho systému 

 

Tiskový modul  
 
 

Ocenění: 
za svoje unikátní vlastnosti bylo tiskové 

řešení MyQ už několikrát oceněno časopisem 
COMPUTERWORLD titulem IT PRODUKT 

 

✓ univerzální podpora pro2632 zařízení od 26 
výrobců, nové modely certifikujeme ZDARMA 

✓ přesné účtování tisku na uživatele, oddělení, 
zařízení a projekty 

✓ funkce vyzvednutí tisku na libovolném zařízení či 
lokalitě (followme) 

✓ zjednodušené skenování a faxování 

✓ kreditní účtování, tiskové kvóty a restrikce 

✓ Desítky grafických reportů s možností snadné 
tvorby na míru 

Servisní modul 

✓ automatická evidence a objednávání spotřebního 
materiálu 

✓ automatické hlášení problému a jejich eskalací  
✓ evidence servisních smluv a kontrola plnění SLA 
✓ plnohodnotný objednávkový systém 

✓ profesionální účtování outsourcingových  
projektů  

 
MyQ Embedded Terminál pro TASKalfa 3011i/3511i: 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Pro více informací o tiskovém řešení MyQnavštivte www.myq.cznebo kontaktujte svého obchodního 
zástupce. 

 

 

http://www.myq.cz/

