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A Working Plus é uma empresa especializada em documentos, positivamente atuante na 
área da tecnologia da informação, impressão, reprodução e escaneamento.

Atuamos tanto na venda como no outsourcing dessas soluções, as quais são desenvolvidas 
de forma exclusiva e personalizada, para cada cliente, atendendo a demanda de serviços 
e produtos voltados aos documentos e informações.

 A empresa, durante o período de existência, diversificou sua oferta de produtos e serviços, 
fortificou a relação com seus clientes e se consolidou, sem perder o foco de atuação 
e excelência humana. A expansão segura tem permitido um eficiente atendimento de 
interesses e necessidades que tangenciam o segmento especializado de soluções.

Dentro dessa ótica, se propõe a executar uma grande gama de serviços e fornecer produtos, 
utilizando-se de recursos especializados, mão-de-obra treinada e conhecimento.

A experiência e o conhecimento acumulados permitem oferecer um trabalho de qualidade, 
fundamentado na eficiência, cujos resultados podem ser atestados e comprovados pelos 
seus inúmeros clientes.

www.xdoc.com.br          Fale Conosco: 21 3296-6800

Termos Legais

O presente catálogo tem a função de apresentar os equipamentos Kyocera comercializados pela Working Plus. 

A marca Kyocera e os equipamentos pertencem à © KYOCERA Document Solutions America Inc., sendo vedada a cópia 
parcial ou total sem consentimento expresso.

A marca xdoc pertence à Working Plus Comércio e Serviços Ltda sendo vedada a cópia parcial ou total sem 
consentimento expresso.

Os equipamentos veiculados no catálogo podem ser descontinuados sem prévio aviso, consulte-nos sempre pelo 
telefone 21 3296-6800 ou www.xdoc.com.br.

Arte, programação visual e diagramação: Sandy Santiago Carvalho.

https://www.xdoc.com.br
https://www.xdoc.com.br
https://www.xdoc.com.br
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PRODUTOS A3

PRODUTOS A3

 Com a tecnologia ECOSYS e TASKalfa, equipamentos altamente eficiente e confiável, a 
KYOCERA oferece a linha mais completa e premiada do mercado de equipamentos multifuncionais 
(MFPs) para tamanho A3, para pequenos, médios e grandes volumes, colorido e preto e branco 
(suporta até A3/12” x 18”/28 cm x 43 cm), a qual ajudará a melhorar o fluxo de trabalho e 
eficiência de empresas de qualquer tamanho.

TASKalfa 2200 
 

Multifuncional A4 
Monocromático 

22 ppm Monocromático
Impressão/Scanner/

Cópia
600 x 600 dpi

ECOSYS M8124CIDN 
 

Impressora A3 Colorida

24 ppm PB, 24 ppm cor
Impresso/Scanner/

Copia/Fax
1200 x 1200 dpi

Padrão: 600 Folhas

TASKalfa 2553ci 
 

Multifuncional A3 

Colorido 

25 ppm PB, 25 ppm cor
Impressão/Scanner/

Cópia/Fax
1200 x 1200 dpi

https://www.xdoc.com.br
https://xdoc.com.br/produto/taskalfa-2200/
https://xdoc.com.br/produto/ecosys-m8124cidn/
https://xdoc.com.br/produto/taskalfa-2553ci/
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PRODUTOS A3

ECOSYS M4125idn 
 

Multifuncional A3 
Monocromatico

25 ppm Monocromtico
Impresso/Scanner/

Copia/Fax
600 x 600 dpi

TASKalfa 3253ci 
 

Multifuncional A3 
Colorido 

32 ppm Mono, 32 ppm 
Colorido

Impressão/Scanner/
Cópia/Fax

1200 x 1200 dpi

TASKalfa 3212i 
 

Multifuncional A3 
Monocromático 

32 ppm Monocromático
Impressão/Scanner/

Cópia/Fax
1200 x 1200 dpi

TASKalfa 4053ci 
 

Multifuncional A3 
Colorido 

40 ppm Mono, 40 ppm 
Colorido

Impressão/Scanner/
Cópia/Fax

1200 x 1200 dpi

TASKalfa 4012i
 

Multifuncional A3 
Monocromático 

40 ppm Monocromático
Impressão/Scanner/

Cópia/Fax
1200 x 1200 dpi

TASKALFA 5003I 
 

Multifuncional A3 
Monocromático 
50 ppm Mono

Impressão/Scanner/
Cópia/Fax

1200 x 1200 dpi

https://www.xdoc.com.br
https://xdoc.com.br/produto/ecosys-m4125idn/
https://xdoc.com.br/produto/taskalfa-3253ci/
https://xdoc.com.br/produto/taskalfa-3212i-120v60hz/
https://xdoc.com.br/produto/taskalfa-4053ci/
https://xdoc.com.br/produto/taskalfa-4012i/
https://xdoc.com.br/produto/taskalfa-5003i/
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TASKalfa 5053ci
 
  Capacitando sua força de trabalho com funções e recursos inigualáveis, o 
sistema multifuncional colorido TASKalfa 5053ci eleva o padrão na hora de 
maximizar o fluxo de trabalho, eficiência, produtividade e segurança. Criada para 
ambientes corporativos a MC780 melhora a forma de como os documentos são 
tratados, geridos e processados, poupando tempo e maximizando o desempenho. 

• Multifuncional A3 Colorido 
• 50 ppm Mono, 50 ppm Colorido
• Impressão/Scanner/Cópia/Fax
• 1200 x 1200 dpi

TASKalfa 6003i
 
       O sistema multifuncional monocromático TASKalfa 6003i de 60 ppm em tamanho A4, 
representa o padrão para maximizar fluxo de trabalho, eficiência, produtividade e 
segurança. Proporcionando texto preto elegante e nítido e imagens detalhadas, oferece 
um conjunto de opções flexíveis de digitalização, entrada e acabamento profissional. 

• Multifuncional A3 Monocromático 
• 60 ppm Mono
• Impressão/Scanner/Cópia/Fax
• 1200 x 1200 dpi

PRODUTOS A3

TASKalfa 6053ci

   O amplo e versátil sistema multifuncional colorido TASKalfa 
6053ci representa o padrão para maximizar fluxo de trabalho, 
eficiência, produtividade e segurança. 

   Proporcionando texto preto elegante e nítido e imagens 
detalhadas e vibrantes, ele oferece um conjunto de opções de 
digitalização, entrada e acabamento profissional que ultrapassa 
as necessidades até mesmo dos ambientes de escritório mais 
exigentes.

  Com recursos excepcionais e confiabilidade inigualável, a 
TASKalfa 6053ci foi projetada com inteligência para ajudar 
seus negócios a alcançarem o sucesso.

Destaques

• Multifuncional A3 Colorido
• 60 ppm Mono, 55 ppm Colorido
• Impressão/Scanner/Cópia/Fax
• 1200 x 1200 dpi
• Padrão: 1.150 Folhas
• Máximo: 7.150 Folhas

https://www.xdoc.com.br
https://xdoc.com.br/produto/taskalfa-5053ci/
https://xdoc.com.br/produto/taskalfa-6003i/
https://xdoc.com.br/produto/taskalfa-6053ci/
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TASKalfa 8003i
 
  Projetado para otimizar f l  uxos de trabalho e maximizar a produtiv idade que 
seu ambiente exige. Consistentemente à altura da tarefa, o multifuncional 
TASKalfa 8003i atende facilmente às suas mais desafi  adoras necessidades 
de impressão, cópia e digitalização. Textos nítidos e gráfi  cos detalhados, 
além de vár ias opções de acabamento que mantêm a aparência profissional 
atendendo as demandas e necessidades de sua empresa. 

• Multifuncional A3 Monocromático
• 80 ppm Mono
• Impressão/Scanner/Cópia/Fax
• 1200 x 1200 dpi

TASKalfa 8052ci
 
A TASKalfa 8052ci oferece uma cor excepcional e v ibrante de alto impacto 
além da efic iência de f luxo de trabalho que seu ambiente de escr itór io 
precisa para manter as informações em movimento. Com um conjunto de 
recursos incomparável e opções de finalizadores profissionais, lida com os 
trabalhos de impressão, digitalização e cópia mais exigentes.

• Multifuncional A3 Colorido
• 80 ppm Monocromático, 70 ppm Colorido
• Impressão/Scanner/Cópia/Fax
• 1200 x 1200 dpi

PRODUTOS A3

TASKalfa 8353ci

   Projetado com habilidade para otimizar fluxos de trabalho 
e maximizar a produtividade que seu ambiente exige. 
Consistentemente à altura da tarefa, o sistema multifuncional 
TASKalfa 8353ci atende facilmente às suas mais desafiadoras 
necessidades de impressão, cópia, digitalização e fax.

  Você obterá a vantagem de poderosas imagens coloridas, texto 
nítido e gráficos detalhados, com várias opções de acabamento 
que mantêm a aparência profissional em que sua empresa conta. 

 Duradouro e ultra-confiável, este sistema multifuncional 
fornece energia e segurança para atender às suas necessidades 
de comunicação de alta velocidade e alto volume.

Destaques

• Multifuncional A3 Colorido
• 83 ppm Mono, 70 ppm Colorido
• Impressão/Scanner/Cópia/Fax
• 1200 x 1200 dpi
• Padrão: 4.150 Folhas
• Máximo: 7.650 Folhas

https://www.xdoc.com.br
https://xdoc.com.br/produto/taskalfa-8003i/
https://xdoc.com.br/produto/taskalfa-8052ci/
https://xdoc.com.br/produto/taskalfa-8353ci/
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ECOSYS FS-1020MFP
 
  Com uma velocidade de impressão rápida de 20 ppm, a ECOSYS FS-1020MFP fornece 
funcionalidade excepcional para os usuários com impressão, cópia e digitalização a cores 
como padrão em um design compacto fácil de posição em qualquer área de trabalho. 

• Multifuncional A4 Monocromático 
• 21 ppm Monocromático
• Impressão/Scanner/Cópia
• 600 x 600 dpi
• Padrão: 250 Folhas
• Máximo: 250 Folhas

ECOSYS M5521cdn
 
 A ECOSYS M5521cdn oferece uma excepcional qualidade colorida e uma economia 
incomparável, desempenhando as funções de uma impressora de mesa, copiadora, 
scanner e fax. A ECOSYS M5521cdn conta com suporte à conexões de rede, realizando 
impressões coloridas profissionais e produzindo documentos nítidos com uma 
velocidade de até 22 páginas por minuto. 

• Multifuncional A4 Colorido 
• 22 ppm Monocromático, 22 ppm Colorido
• Impressão/Scanner/Cópia/Fax
• 1200 x 1200 dpi1200 x 1200 dpi

PRODUTOS A4

PRODUTOS A4

 Com nossa tecnologia ECOSYS  e TASKalfa altamente eficiente e confiável, a KYOCERA 
oferece a linha mais completa e premiada do mercado de multifuncionais (MFPs) para tamanho 
A4, para pequenos e grandes volumes, colorido e preto e branco (suporta até o tamanho Ofício/22 
cm x 36 cm), a qual ajudará a melhorar o fluxo de trabalho e eficiência de empresas de qualquer 
tamanho.

https://www.xdoc.com.br
https://xdoc.com.br/produto/ecosys-fs-1020mfp/
https://xdoc.com.br/produto/ecosys-m5521cdn/
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PRODUTOS A4

ECOSYS FS-1025 
MFP 

 

Multifuncional A4 
Monocromático 

26 ppm Monocromático
Impressão/Scanner/

Cópia

ECOSYS 
M5526cdw 

 

Multifuncional A4 

Colorido

27 ppm PB, 27 ppm cor
Impressão/Digitalização 

Cópia/Fax

ECOSYS 
M6230cidn 

 

Multifuncional A4 

Colorido

32 ppm Monocromático, 
32 ppm Colorido

Impressão/Scanner/
Cópia

TASKalfa 306ci 

Multifuncional A4 
Colorido

32 ppm Monocromático, 
32 ppm Colorido

Impressão/Scanner/
Cópia/Fax

TASKalfa 308ci 
 

Multifuncional A4 
Colorido

32 ppm Monocromático, 
32 ppm Colorido

Impressão/Scanner/
Cópia/Fax

ECOSYS 
M6635cidn 

 

Multifuncional A4 
Colorido 

37 ppm Monocromático, 
37 ppm Colorido

Impressão/Scanner/
Cópia/Fax

https://www.xdoc.com.br
https://xdoc.com.br/produto/ecosys-fs-1025mfp-120v/
https://xdoc.com.br/produto/ecosys-fs-1025mfp-120v/
https://xdoc.com.br/produto/ecosys-m5526cdw/
https://xdoc.com.br/produto/ecosys-m5526cdw/
https://xdoc.com.br/produto/ecosys-m6230cidn/
https://xdoc.com.br/produto/ecosys-m6230cidn/
https://xdoc.com.br/produto/taskalfa-306ci/
https://xdoc.com.br/produto/taskalfa-308ci/
https://xdoc.com.br/produto/ecosys-m6635cidn/
https://xdoc.com.br/produto/ecosys-m6635cidn/
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PRODUTOS A4

TASKalfa 356ci 
 

Multifuncional A4 
Colorido 

37 ppm Monocromático, 
37 ppm Colorido

Impressão/Scanner/
Cópia/Fax

ECOSYS 
M6235cidn

 

Multifuncional A4 
Colorido 

37 ppm Monocromático, 
37 ppm Colorido

Impressão/Scanner/
Cópia/Fax

ECOSYS 
M2040dn/L 

 

Multifuncional A4 
Monocromático 

42 ppm Monocromático
Impressão/Scanner/

Cópia

ECOSYS M2640idw/L

   Com velocidade de impressão de até 42* ppm em papel carta 
e 40* ppm em papel A4, aplicativos de negócios embarcados, 
mobilidade, funções avançadas de segurança, acessibilidade, 
impressão e digitalização direta via USB, rede gigabit e rede 
sem fio padrão, alimentador de originais com passagem única e 
tela sensível ao toque de fácil uso (formato tablet).

  A ECOSYS M2640idw/L, traz funcionalidade em uma impressora 
multifuncional monocromática de mesa, com funções avançadas 
que a tornam ideal para empresas com consciência ecológica 
e um preço acessível combinada com suprimentos de longa 
durabilidade.

Destaques

• Multifuncional A4 Monocromático
• 42 ppm Monocromático
• Impressão/Scanner/Cópia/Fax
• 1200 x 1200 dpi
• Padrão: 350 Folhas
• Máximo: 850 Folhas

https://www.xdoc.com.br
https://xdoc.com.br/produto/taskalfa-356ci/
https://xdoc.com.br/produto/ecosys-m6235cidn/
https://xdoc.com.br/produto/ecosys-m6235cidn/
https://xdoc.com.br/produto/ecosys-m2040dn-l/
https://xdoc.com.br/produto/ecosys-m2040dn-l/
https://xdoc.com.br/produto/ecosys-m2640idw-l/
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TASKalfa 406ci
 
  A TASKalfa 406ci traz um novo significado para o desempenho efic iente 
do negócio em um desenho compacto com velocidade impressionante de 
impressão em cores de 42 ppm. Funcionalidade f lexível para simplificar 
os processos, enquanto os documentos e negócios do dia a dia em cores 
serão v istos de uma forma mais br ilhante, tornando a TASKalfa 406ci uma 
solução poderosa que crescem com suas necessidades de negócios.
 
• Multifuncional A4 Colorido
• 42 ppm Monocromático, 42 ppm Colorido
• Impressão/Scanner/Cópia/Fax
• 1200 x 1200 dpi

ECOSYS M3145IDN
 
   A ECOSYS M3145idn é um multifuncional A4 monocromático de 45 ppm em 
tamanho A4 e 47 ppm em tamanho carta que oferece recursos avançados 
e um baixo custo total de propr iedade (TCO). Projetada para facilitar sua 
utilização, com tela sensível ao toque (TSI) color ida de 7 polegadas e com 
recursos que incluem uma excepcional qualidade de impressão e uma alta 
capacidade de papel, capaz de comportar até 2.600 folhas.

• Multifuncional A4 Monocromático
• 47 ppm Monocromático
• Impressão/Scanner/Cópia
• 600 x 600 dpi, Up To Fast 1200 dpi

PRODUTOS A4

ECOSYS M3655idn

   O ECOSYS M3655idn, um equipamento multifuncional A4 preto 
e branco (que comporta papéis tamanho Ofício) combina um 
desempenho impressionante, com velocidades de impressão de 
até 57* páginas por minuto em carta e 55* páginas por minuto 
em papel A4 e recursos avançados, tudo isso em um dispositivo 
com um tamanho compacto. 

  Esta solução em cópia, impressão, digitalização e fax pode 
ser facilmente manuseada por intermédio de sua tela de 
toque colorida de 7 polegadas (TSI), similar a de um tablet, e 
conta com características que impulsionarão os seus negócios, 
tais como uma qualidade de impressão excepcional, com 
resoluções de 1200 x 1200 dpi, um processador de documentos 
de digitalização dupla (passagem única) para 100 folhas e uma 
alta capacidade de papel de até 2.600 folhas.
 
Destaques

• Multifuncional A4 Monocromático
• 57 ppm Monocromático
• Impressão/Scanner/Cópia/Fax
• 600 x 600 dpi, Up To Fine 1200 dpi

https://www.xdoc.com.br
https://xdoc.com.br/produto/taskalfa-406ci/
https://xdoc.com.br/produto/ecosys-m3145idn/
https://xdoc.com.br/produto/ecosys-m3655idn/
https://xdoc.com.br/produto/taskalfa-8353ci/
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IMPRESSORAS

IMPRESSORAS

 Com nossa tecnologia ECOSYS, a KYOCERA oferece impressoras a laser altamente 
conceituadas e bem classificadas, que fornecem impressões em alta resolução com textos e 
gráficos coloridos e em preto e branco nítidos, para grupos de trabalho de qualquer tamanho.

ECOSYS P5021cdn 
 

Impressora A4 Colorida 
22 ppm Monocromático, 

22 ppm Colorido
Impressão

1200 x 1200 dpi

ECOSYS P5026cdn 
 

Impressora A4 Colorida

27 ppm Monocromático, 
27 ppm Colorido

Impressão
1200 x 1200 dpi

ECOSYS P6230cdn 
 

Impressora A4 Colorida

32 ppm Monocromático, 
32 ppm Colorido

Impressão
1.200 x 1.200 dpi

https://www.xdoc.com.br
https://xdoc.com.br/produto/ecosys-p5021cdn/
https://xdoc.com.br/produto/ecosys-p5026cdn/
https://xdoc.com.br/produto/ecosys-p6230cdn/
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IMPRESSORAS

ECOSYS P2235dn

   A impressora monocromática ECOSYS P2235dn, combina 
funções eficiente em um equipamento de tamanho compacto. 
Com o recurso de impressão móvel, acessibilidade direta USB e 
velocidade de impressão de até 37 páginas por minuto, permite 
que grupos de trabalho impulsionem suas capacidades a um 
preço acessível. 

  Com impressão duplex padrão, baixo custo total de 
propriedade (TCO) e suprimentos ECOSYS de longa duração, a 
ECOSYS P2235dn mantém sua empresa sempre produtiva.

Destaques

• Impressora A4 Monocromática
• 37 ppm Monocromático
• Impressão
• 600 x 600 dpi, Up To Fine 1200 dpi
• Padrão: 350 Folhas
• Máximo: 850 Folhas

ECOSYS P6235cdn 
 

Impressora A4 Colorida
37 ppm Monocromático, 

37 ppm Colorido
Impressão

1.200 x 1.200 dpi

ECOSYS P2040dw 
 

Impressora A4 

Monocromática

42 ppm Monocromático
Impressão

600 x 600 dpi, Up To 
Fine 1200 dpi

ECOSYS P7040cdn 
 

Impressora A4 Colorida

42 ppm Monocromático, 
42 ppm Colorido

Impressão
600 x 600 dpi

https://www.xdoc.com.br
https://xdoc.com.br/produto/ecosys-p2235dn/
https://xdoc.com.br/produto/ecosys-p6235cdn/
https://xdoc.com.br/produto/ecosys-p2040dw/
https://xdoc.com.br/produto/ecosys-p7040cdn/
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ECOSYS P3050dn
 
  A impressora ECOSYS P3050dn fornece toda a produtiv idade e desempenho 
que a empresa necessita. É uma impressora de mesa monocromática, com 
velocidade de 52 ppm, que reúne recursos padrões e opções para apr imorar 
sua produtiv idade em um equipamento compacto.
 
• Impressora A4 Monocromática
• 52 ppm Monocromático
• Impressão
• 600 x 600 dpi, Up To Fine 1200 dpi
• Padrão: 600 Folhas - Máximo: 2,600 Folhas

ECOSYS FS-C8650DN
 
   Mais recente tecnologia da KYOCERA, a FS-C8650DN oferece preto 55ppm 
e impressão a cores 50PPM com uma var iedade de papel e opções de 
acabamento. Com o toner Micro-partículas da KYOCERA para uma qualidade 
de imagem super ior, 1 GB de memór ia padrão da impressora e de 160 GB 
de disco r ígido, garantem altíssima produção. 

• Impressora A4 Colorida
• 55 ppm Monocromático, 50 ppm Colorido
• Impressão
• 600 x 600 dpi
• Padrão: 1,150 Folhas - Máximo: 7,650 Folhas

IMPRESSORAS

ECOSYS P3045dn 

Impressora A4 
Monocromática

47 ppm Monocromático
Impressão

600 x 600 dpi, Up To 
Fine 1200 dpi

ECOSYS P3145dn 
 

Impressora A4 
Monocromática

47 ppm Monocromático
Impressora A4 
Monocromática

600 x 600 dpi, Up To 
Fine 1200 dpi

FS-9530DN 
 

Impressora A3 
Monocromática

51 ppm Monocromático
Impressão

600 x 600 dpi, Up To 
Fine 1200 dpi

https://www.xdoc.com.br
https://xdoc.com.br/produto/ecosys-p3050dn/
https://xdoc.com.br/produto/taskalfa-406ci/
https://xdoc.com.br/produto/ecosys-fs-c8650dn/
https://xdoc.com.br/produto/ecosys-p3045dn/
https://xdoc.com.br/produto/ecosys-p3145dn/
https://xdoc.com.br/produto/taskalfa-308ci/
https://xdoc.com.br/produto/fs-9530dn/
https://xdoc.com.br/produto/ecosys-m6635cidn/
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ECOSYS P3155dn
 
  A ECOSYS P3155dn fornece todo o poder e a produtiv idade de um 
dispositivo desktop em altas velocidades! Empresas que precisam de 
desempenho excepcional, confiabilidade e versatilidade em uma impressora 
monocromática encontram todas essas caracter ísticas neste dispositivo 
compacto, mas poderoso. 
 
• 57 ppm Monocromático
• Impressora A4 Monocromática
• 600 x 600 dpi, Up To Fine 1200 dpi

ECOSYS P3055dn
 
   A impressora ECOSYS P3055dn fornece toda a produtiv idade e desempenho 
que a empresa necessita. É uma impressora de mesa monocromática, 
com velocidade de 57 ppm em papel carta e 55* ppm em papel A4, que 
reúne recursos padrões e opções para apr imorar sua produtiv idade em um 
equipamento compacto

• Impressora A4 Monocromática
• 57 ppm Monocromático
• Impressão
• 600 x 600 dpi, Up To Fine 1200 dpi

ECOSYS P8060cdn
 
  A ECOSYS P8060cdn é uma impressora A3 (suporta até 30 cm x 46 cm), 
projetada para entregar à sua empresa as impressões color idas de alta 
qualidade de que necessita. E com velocidades de impressão de até 60 
páginas por minuto, acabamento avançado, qualidade de cores v ív idas 
de 1200 x 1200 dpi e configurações f lexíveis, a ECOSYS P8060cdn pode 
dar à sua empresa impressões profissionais para necessidades diár ias e 
impressões color idas complexas com facilidade.
 
• Impressora Laser Kyocera ECOSYS
• 60 ppm Monocromático, 55 ppm Colorido
• Impressão

ECOSYS P3060dn
 
   A impressora ECOSYS P3060dn fornece toda a produtiv idade e desempenho 
que a empresa necessita. É uma impressora de mesa monocromática, com 
velocidade de 62 ppm, que reúne recursos padrões e opções para apr imorar 
sua produtiv idade em um equipamento compacto.

• Impressora A4 Monocromática
• 62 ppm Monocromático
• Impressão
• 600 x 600 dpi, Up To Fast 1200 dpi

IMPRESSORAS

https://www.xdoc.com.br
https://xdoc.com.br/produto/ecosys-p3155dn/
https://xdoc.com.br/produto/taskalfa-406ci/
https://xdoc.com.br/produto/ecosys-p3055dn/
https://xdoc.com.br/produto/ecosys-p8060cdn/
https://xdoc.com.br/produto/taskalfa-406ci/
https://xdoc.com.br/produto/ecosys-p3060dn/

