
A Katun® expande a sua linha
líder no sector com o lançamento
de 3 novos cartuchos de toner
para uso nesta série de
impressoras Kyocera Mita.

Vantagens:
◆ A nossa variada oferta de produtos proporciona o triplo de receita e de oportunidades de lucro 

Agora, os clientes Katun® têm uma alternativa de qualidade aos dispendiodos consumíveis OEM para três (3)
impressoras de volume médio a alto mais vendidas da Kyocera Mita; impressoras essas que muitos clientes
ainda estão a vender activamente aos consumidores finais.

◆ Redução de custos – Quando é mais necessário! 
Num ambiente económico como o da actualidade, a maioria dos negócios, pequenos ou grandes, estão à
procura de formas de economizar nos custos e de ficar à frente dos concorrentes. Estes três novos toners da
Katun® Performance™ proporcionam exactamente isso - poupança significativa em comparação com os
consumíveis OEM, sem comprometer a qualidade.

◆ Receba a qualidade Katun® Performance™ para uma grande variedade de condições de uso 
Alguns fabricantes validam a qualidade dos seus produtos testando-os em condições “normais” de temperatura
e humidade (21° C/70° F e 50% de humidade relativa) e com cobertura padrão de página a 5%. A Katun®

compreende que poucos utilizadores finais operam os seus equipamentos em condições “normais” e “padrão”,
razão principal pela qual a Katun® vai mais além e toma o cuidado de validar o desempenho tanto em ambientes
de alta temperatura/humidade como em ambientes com baixa temperatura/humidade. E mais, a Katun® testa o
equipamento em condições exigentes com impressões de elevada cobertura de página (superior a 20%) durante
o processo de testes. Porque a Katun® testa o desempenho em condições normais e extremas, pode estar
confiante que estes toners Katun® Performance™ irão ao encontro das exigências dos seus clientes,
independentemente do ambiente local e das condições de uso.

◆ Conteúdo do kit equivalente aos OEM 
A instalação destes toners é limpa e fácil! Não existe preocupação na hora de vazar o toner de desperdício,
porque, tal como os OEM, a Katun® inclui uma nova garrafa de toner resídual em cada cartucho de toner.

Referência Katun: 36704, 36705, 36706
Referências OEM: Consulte a Tabela de
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Visão geral do equipamento
Em 2006, a Kyocera lançou a série de impressoras FS 2000/3900/4000, que foi desenvolvida para ir ao
encontro das necessidades de grupos de trabalho pequenos e grandes. A principal diferença entre os três
modelos é a velocidade de produção, que varia entre 31/30 ppm (papel carta/A4) para a FS 2000 e 47/45
ppm (papel carta/A4) para a FS 4000. Outros pontos importantes para a venda destas impressoras são: 

• Baixo custo de aquisição, 
• Design compacto resultando em impressoras com uma área menor de preenchimento, 
• Funcionamento silencioso
• Impressão em frente e verso como característica padrão, e
• Conectividade em rede como característica padrão nas FS 3900 e 4000 (opcional para a FS 2000.)

Modelo Velocidade (ppm) Data de Condições Mercados PLD**
(papel carta/A4) lançamento de produção*

Olivetti PG L 230 

FS 2000 D 31 / 30 Início de 2006
Actualmente; A NÍVEL Triumph-Adler LP 4030 

Em processo de MUNDIAL Utax LP 3030 
substituição Copystar FS 2000 D

Olivetti L 235 

FS 3900 DN 37 / 35 Início de 2006
Actualmente; A NÍVEL Triumph-Adler LP 4035 

Em processo de MUNDIAL Utax LP 3035 
substituição Copystar FS 3900 DN

Olivetti L 245 

FS 4000 DN 47 / 45 Início de 2006
Actualmente; A NÍVEL Triumph-Adler LP 4045 

Em processo de MUNDIAL Utax LP 3045 
substituição Copystar FS 4000 DN
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*Em alguns mercados, a Kyocera iniciou recentemente a substituição da FS 2000/3900/4000 pela nova série. A Katun acredita que à
medida que estes modelos forem substituídos na linha Kyocera, serão descontinuados e substituídos pelos modelos da nova série.
Certamente que, nos mercados onde receberam descontos recentes, revendedores, distribuidores e comerciantes grossistas nos mercados
onde receberam descontos recentes,  ainda têm estas impressoras em stock e continuarão a vendê-las até terminar o inventário.
**Confirma-se que os produtos Katun se adaptam e funcionam nos PLDs constantes na lista.

Características do produto

Modelo Referência OEM Referência Preços Rendimento/ Conteúdo
(Referência da fonte – Referência) Katun por cartucho* do kit

TK-310 – 1T02F8OEUO 1 Cartucho de toner 

FS 2000 D (EU / EO) 36705 Preço por 12.000 páginas 1 Garrafa de toner resídual 
TK-312 – 1T02F8OUSO cartucho @ 5% de cobertura Saco de plástico para recolha de resíduos 

(AN/AL) Instruções para instalação.

TK-320 – 1T02F9OEUO 1 Cartucho de toner 

FS 3900 DN (EU / EO) 36706 Preço por 15.000 páginas 1 Garrafa de toner resídual 
TK-322 – 1T02F9OUSO cartucho @ 5% de cobertura Saco de plástico para recolha de resíduos 

(AN/AL) Instruções para instalação.

TK-330 – 1T02GAOEUO Cartucho de toner 

FS 4000 DN (EU / EO) 36704 Preço por 20.000 páginas 1 Garrafa de toner resídual 
TK-332 – 1T02GAOUSO cartucho @ 5% de cobertura Saco de plástico para recolha de resíduos 

(AN/AL) Instruções para instalação.


