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BRILJANTE  
KLEUREN.
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TASKalfa 4052ci 
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A3 KLEURENMULTIFUNCTIONALS



KLEURENRIJKDOM VAN EEN INTUÏTIEVE ALLESKUNNER

EEN KLEURRIJKE KRACHTPATSER.

 TOT 60/55 PAGINA’S A4 PER MINUUT IN ZWART-WIT EN KLEUR (TASKALFA 6052CI).  

 UITZONDERLIJKE BEELDKWALITEIT DANKZIJ GEAVANCEERDE KLEURENTECHNOLOGIE

  STANDAARD AFDRUKRESOLUTIE VAN 1.200 X 1.200 DPI, 2-BIT (VERGELIJKBAAR MET 4.800 X 1.200 DPI)

  PAPIERVERWERKINGSOPTIES VAN A6 TOT SRA3 EN MEER, WAARONDER VERSCHILLENDE AFWERK-

INGSOPTIES EN PAPIERCASSETTES VOOR MAX. 7.150 VEL 

 FIERY-CONTROLLER* VOOR DE BESTE PRODUCTIVITEIT EN KLEURKWALITEIT 

 TIJD TOT EERSTE KOPIE: 4,4 SECONDEN IN KLEUR (TASKALFA 6052CI)

 TOT WEL 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD AAN GEHEUGEN EN OPSLAG

 DOCUMENTTOEVOER MET OMKEERFUNCTIE EN DUBBELZIJDIG SCANNEN IN ÉÉN DOORVOER*

 ONDERSTEUNING VOOR ALLE MODERNE MOBIELE COMMUNICATIE

 BEVEILIGINGSOPTIES*: DATA SECURITY KIT EN ONDERSTEUNING VOOR GEÏNTEGREERDE  

 ID-AUTHENTICATIE MET MEERDERE KAARTTECHNOLOGIEËN

 DUURZAME COMPONENTEN VOOR EFFICIËNTIE, BETROUWBAARHEID EN WEINIG AFVAL 

 * OPTIONEEL

De tonertechnologie in deze TASKalfa-multifunctionals staat 
met een nog breder gamma aan kleuren garant voor een scherp 
en helder afdrukresultaat. Dat, in combinatie met de gelijkma-
tige lichtreflectie dankzij de verbeterde homogene tonerlaag, 
kan niet anders dan een zeer positieve indruk achterlaten. Maar 
deze machines bieden nog veel meer.

Ze zijn voorzien van een zeer intuïtieve interface, ondersteunen 
grote papierformaten en dikkere papiersoorten, dubbelzijdig 
afdrukken en hebben een kortere opwarmtijd. Met een hoge 
afdrukresolutie en verschillende papiercassettes en afwerkings- 
opties die het mogelijk maken om snel en zonder onderbre-

Stelt u zich eens voor… een geavanceerde, betrouwbare kleurenmultifunctional die het resultaat van uw werk afdrukt met een 
verbluffende resolutie, perfecte kleurkwaliteit en geweldige scherpte. De nieuwe serie TASKalfa-multifunctionals heeft de nieuwste 
technologie en het vermogen in huis om zelfs de grootste afdruktaken zonder problemen tot een goed einde te brengen en dat met 
een kleurkwaliteit die tot de beste op de markt mag worden gerekend. KYOCERA tilt uw werk naar een hoger niveau. 

kingen grote volumes af te drukken, opent de TASKalfa 
6052ci-serie de deuren naar een compleet nieuw scala aan 
inhouse productiemogelijkheden.

Dankzij de hoge afdruk-, scan- en afwerkingssnelheid verspilt u 
geen kostbare tijd meer. De superieure energie-efficiëntie van 
de TASKalfa-machines betekent bovendien dat u zich geen 
zorgen hoeft te maken over uw ecologische voetafdruk. Voeg 
hier een nog lagere stilstandtijd en afvalproductie (dankzij onze 
unieke duurzame componenten) aan toe, en u weet dat het op 
ieder vlak goed zit.

PRODUCT- 
OVERZICHT



Een groot gebruiksvriendelijk kleurentouchscreen met 
intuïtieve bediening biedt simpel en snel toegang tot 
alle afdruk-, kopieer-, scan- en faxfuncties.

 PERSOONLIJK INSTELBAAR STARTMENU 
 GEBRUIKSVRIENDELIJK ONTWERP
 INSTELBAAR EN KANTELBAAR SCHERM

De nieuwe TASKalfa-serie biedt de flexibiliteit waar elke 
organisatie binnen het grafische segment van droomt. Ze 
verwerken moeiteloos verschillende soorten papier met een 
dikte van 52 tot 300 g/m2 en formaten die reiken van A6R tot 
SRA3 (320 x 450 mm). Het is ook mogelijk om kleurenbalken en 
snijtekens af te drukken op SRA3, zodat u uiteindelijk een 
perfect en randloos A3-formaat in handen heeft. 

Bovendien kunt u met deze krachtpatsers zonder problemen 
lichte productietaken uitvoeren en zo eenvoudig uw eigen mate-
riaal produceren, zoals hoogwaardige A4-brochures.
TASKalfa-machines zijn daarbij ook nog eens extreem ge-
bruiksvriendelijk. Alles kan worden aangestuurd via het 
vernieuwde 9 inch bedieningspaneel met een instelbaar en 
kantelbaar touchscreen en minder knoppen, plus een smart-
phone-achtige swipefunctie voor een nog groter gebruiks-
gemak. Geen training vereist!

ACTIEF IN HET GRAFISCHE SEGMENT? 
WIJ OOK!

BELANGRIJKSTE
PRODUCTINFORMATIE



Als u kwalitatief hoogwaardig materiaal zoals brochures wilt 
afdrukken, is de nieuwe serie TASKalfa-kleurenmultifunctionals 
met een resolutie van 1.200 x 1.200 dpi 2-bit (vergelijkbaar met 
4.800 x 1.200 dpi) de perfecte keuze.

Dankzij de nieuwe tonertechnologie is het beschikbare 
kleurengamma (de kleurruimte die kan worden afgedrukt) 
aanzienlijk uitgebreid, zodat u de beschikking heeft over veel 

GEWELDIGE INHOUSE
AFDRUKRESULTATEN
DANKZIJ EEN INNOVATIEVE 
TONERTECHNOLOGIE.

meer kleuren en betere cyaan-/blauwtinten – en dat met een 
gemiddeld lager tonerverbruik. De professionele beeldkwaliteit 
die u zoekt, is nu binnen handbereik.

Maar dat is nog niet alles. Een homogenere/dunnere tonerlaag 
en verbeterde fuser zorgen voor een egalere lichtreflectie, zodat 
uw afdrukken werkelijk van het papier af spatten. En dat alles 
ook nog eens met een hoge snelheid van tot wel 55 pagina’s 
per minuut in kleur.



WIJ BIEDEN DE BESTE BESCHERMING

UW MACHINE AFSTEMMEN OP UW WORKFLOW

NEEM GEEN ONNODIG RISICO. 

Om zeker te stellen dat uw gegevens niet in verkeerde handen 
vallen, zijn TASKalfa-machines standaard voorzien van SSD- en 
HDD-encryptie. En wanneer dat niet genoeg is, kan hier een- 
voudig de optionele Data Security Kit van KYOCERA aan worden 
toegevoegd. Deze kit zorgt ervoor dat na afronding van uw 
afdruk-, kopieer- of scantaak alle achtergebleven gegevens van 
de harde schijf worden verwijderd.

Dankzij HyPAS™, het open softwareplatform van KYOCERA, inte-
greert u uw TASKalfa eenvoudig in de bestaande workflow van 
uw organisatie. Via het intuïtieve 9 inch bedieningspaneel kunt 
u de printer volledig afstemmen op al uw bedrijfsapplicaties, 

Ook de optionele ID-authenticatie die niet-geautoriseerde 
toegang tot uw gegevens voorkomt, is aan te bevelen. Zo heeft 
alleen de gebruiker die de opdracht naar de printer stuurt 
toegang tot de betreffende documenten.

zoals DMS (Document Management System) of ERP (Enterprise 
Resource Planning). Eenmaal ingesteld voert uw machine zijn 
taken als vanzelf uit en kunt u zich ondertussen onbezorgd 
richten op uw eigen werk.

  Amorfe siliconen (aSi) drums met  
een levensduur van 600.000 afdrukken 
zijn nog altijd een unicum in A3-multi-
functionals van gemiddelde snelheid

  Een uitstekende betrouwbaarheid 
betekent een lagere stilstandtijd en 
hogere besparingen

 Verbruikt zo min mogelijk energie
 De energie wordt alleen daar waar  

 nodig gebruikt
  Onze gerenommeerde duurzame 
componenten besparen grondstoffen

  Een gebruiksvriendelijk, persoonlijk 
instelbaar startmenu met intuïtieve 
bediening 

  Verbeterde functionaliteit en een  
hoger gebruiksgemak dankzij de 
geoptimaliseerde driver

  Uitgebreide ondersteuning van mobiele 
apparaten: Mopria, Airprint, NFC, Wi-Fi 
Direct

BESPARING MILIEU FUNCTIONALITEIT



EEN GROOT AANTAL PAPIERVERWERKINGSOPTIES

TIL UW MFP NAAR EEN HOGER 
NIVEAU MET EEN BREED SCALA 
AAN PAPIERVERWERKINGSOPTIES.

Voor grotere afdrukvolumes kan uw TASKalfa-machine worden 
uitgebreid met extra papiercassettes  voor maximaal 7.150 vel, 
zodat u hem zo nodig urenlang zonder onderbrekingen aan het 
werk kunt zetten. Bovendien heeft u nog de keuze uit twee extra 
documenttoevoer- en twee afwerkingsopties, één daarvan met 
een optionele boekjesfinisher.

Voor al uw lichte productiebehoeften ondersteunt de serie een 
breed scala aan verschillende papierformaten, van A6 tot SRA3. 
Dat, in combinatie met de weergaloze beeldkwaliteit, biedt u de 
mogelijkheid om uw grafische drukwerk in kleur af te drukken 
op SRA3-papier (compleet met snijtekens), voor een nauwkeurig 
op maat gesneden, randloze ‘full-bleed’ A3-output.

BF-730
Boekjesfinisher en vouwfunctie

DOCUMENTTOEVOER DP-7100  
Documenttoevoer in één richting die 

dubbelzijdige documenten  
automatisch omkeert

FINISHER VOOR 4.000 VEL DF-7110
Bijzonder geschikt voor grote output- 

volumes. Met standaard niet- en 
optionele perforatorfunctie

FINISHER VOOR 1.000 VEL DF-7120
Ondersteunt verschillende formaten 

van B5E tot A3. Met standaard niet- en 
optionele perforatorfunctie

MAILBOXSORTEERDER MET 
ZEVEN LADES MT-730 

Ideaal voor grote afdelingen: 
scheidt de output van 

verschillende gebruikers 
in zeven lades



 3

 4

 2

1

PAPIERCASSETTE 
VOOR 3.000 VEL 
PF-7120
Ideaal voor grote 
afdrukvolumes in A4

PAPIERCASSETTE VOOR  
2 X 1.500 VEL PF-7110
Ondersteunt de formaten A4, 
B5 en Letter

PAPIERCASSETTE VOOR  
2 X 500 VEL PF-7100
Ideaal voor papierformaten 
tussen A6 en SRA3 (320 x 
450 mm)

 3
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CARD AUTHENTICATION 
De ID-authenticatiefunctie zorgt niet alleen voor bescherming 
van uw bedrijfsgevoelige gegevens, maar ook voor een  
gepersonaliseerd gebruik van de machine.

DOCUMENTTOEVOER MET DUBBELZIJDIG SCANNEN IN  
ÉÉN DOORVOER DP-7110  
Capaciteit: 270 vel. Scant dubbelzijdige documenten in  
één doorvoer.

PAPIERCASSETTE PF-7100
Capaciteit: 2 x 500 vel. Ideaal voor papierformaten tussen  
A6 en SRA3 (320 x 450 mm).

RUIMTEBESPARENDE INTERNE FINISHER DF-7100
Capaciteit: 500 vel. Drie posities nieten tot 50 vel A4 en A3.

1



UW KYOCERA PARTNER

ALGEMEEN  
Technologie: KYOCERA kleurenlaser, HyPAS™ solution 
platform  
Touchscreen afmeting: 22,8 cm (9 inch) capacitief 
kleurenscherm, 15 ° - 90 ° draaibaar  
Afdruksnelheid (pagina’s per minuut):  
TASKalfa 6052ci: tot 55/27 ppm A4/A3 in kleur,  
tot 60/30 A4/A3 in zwart-wit 
TASKalfa 5052ci: tot 50/25 ppm A4/A3 in kleur  
en zwart-wit 
TASKalfa 4052ci: tot 40/20 ppm A4/A3 in kleur  
en zwart-wit 
Resolutie: 1.200 x 1.200 dpi, 2bit depth voor printkwa- 
liteit van 4.800 dpi equivalent x 1.200 dpi 
Opwarmtijd na inschakeling: 17 seconden of minder  
Tijd tot eerste pagina:  
TASKalfa 6052ci: 3,4 seconden of minder in zwart-wit;  
4,4 seconden of minder in kleur  
TASKalfa 5052ci: 3,7 seconden of minder in zwart-wit;  
4,8 seconden of minder in kleur  
TASKalfa 4052ci: 4,5 seconden of minder in zwart-wit;  
5,9 seconden of minder in kleur  
CPU: Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.2 GHz  
Geheugen (standaard maximaal): 4 GB RAM, 8 GB SSD +  
320 GB HDD 
Standaard interface: 4x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 
2.0, Fast Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT, slot 
voor optionele printserver, slot voor optionele SD-card, 
slot voor optioneel faxsysteem  
Afmetingen (B x D x H): basissysteem 602 x 665 x 790 mm 
Gewicht: basissysteem circa 95 kg  
Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz  
Stroomverbruik:  
TASKalfa 6052ci 
Afdrukken: 960 W (in kleur en zwart-wit)  
TASKalfa 5052ci 
Afdrukken: 860 W (in kleur en zwart-wit) 
TASKalfa 4052ci 
Afdrukken: 730 W (in kleur en zwart-wit) 
Stand-by: 60 W  
Slaapstand: 1 W of minder  
Geluid (geluidsdruk ISO 7779/ISO 9296): 
TASKalfa 6052ci:  
Afdrukken in zwart-wit:  54,9 dB(A) LpA 
Afdrukken in kleur: 54,5 dB(A) LpA 
Stand-by:   33,7 dB(A) LpA 
TASKalfa 5052ci:  
Afdrukken in zwart-wit:  53,4 dB(A) LpA 
Afdrukken in kleur:  53,9 dB(A) LpA 
Stand-by:   33,0 dB(A) LpA 
TASKalfa 4052ci:  
Afdrukken in zwart-wit:  51,7 dB(A) LpA 
Afdrukken in kleur:  51,8 dB(A) LpA 
Stand-by:   33,0 dB(A) LpA 
Certificering: GS, TÜV, CE  
Deze machine is gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm 
ISO 9001 en milieurichtlijn ISO 14001

 
PAPIERVERWERKING 
Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een 
papierdikte van maximaal 0,11 mm. Gebruik papier dat is 
aanbevolen door KYOCERA onder normale omgevingsom-
standigheden.  
Invoercapaciteit:  
150 vel multifunctionele lade, 52 – 300 g/m2  (banner  
135 – 165 g/m2 ), A6R – SRA3 (320 x 450 mm), tabblad  
(136 – 256 g/m2 ), banner maximaal 320 x 1.220 mm; 2x 
500 vel universele papiercassette, 52 – 300 g/m2 ,  
1e cassette A6R tot A4R en 2e cassette A6R tot SRA3  
Maximale invoercapaciteit met opties: 7.150 vel A4  
Duplexeenheid: standaard ondersteuning voor 
dubbelzijdig afdrukken op formaten A6R – SRA3 (320 x 
450 mm), 64 – 256 g/m2  

Uitvoercapaciteit: standaard 500 vel bedrukte zijde 
onder, maximale uitvoercapaciteit 4.300 vel 

PRINTFUNCTIES 
Controller-taal: PRESCRIBE 

Emulaties: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 
compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print en OpenXPS 
Besturingssystemen: alle huidige Windows-besturings- 
systemen, MAC OS X versie 10.8 of hoger, Unix, Linux , 
evenals andere besturingssystemen op aanvraag
Lettertypes/barcodes: 93 contourlettertypes PCL , 136 
lettertypes (KPDL3), 8 lettertypes (Windows Vista), 1 
bitmap font, 45 eendimensionale barcodes alsmede 
support voor tweedimensionale barcodes (PDF-417)
Functies: beveiligde PDF Direct Print, IPP printing, e-mail 
printing, WSD print, veilig printen via SSL, IPsec, SNMPv3, 
snel kopiëren, controleren en vasthouden, privé afdruk-
ken, taakopslag en takenbeheerfuncties
Ondersteunt mobiel printen: KYOCERA Mobile Print app 
voor iOS en Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, 
Google cloud print   
 
KOPIERFUNCTIES
Maximaal formaat origineel: A3 
Continu kopiëren: 1 – 999
Zoombereik: 25 – 400% in stappen van 1%
Beschikbare vergrotingsverhoudingen: 5R/5E
Digitale functies: eenmaal scannen en meerdere malen 
kopiëren, elektronisch sorteren, 2in1 en 4in1 kopiëren, 
afbeelding herhaald kopiëren, paginanummering, 
omslagmodus, boekje kopiëren, kopiëren onderbreken, 
formulier-overlay, stempel- en blanco pagina verwijderen 
functie.
Belichtingsmodus: automatisch, handmatig: 16 stappen 
Beeldafstellingen: tekst + foto, tekst, foto, kaart 

SCANFUNCTIES 
Functionaliteit: scan to email, scan to FTP, scan to SMB, 
scan to USB Host, scan to box, network TWAIN, WSD scan 
Scansnelheid: (A4, 300 dpi met DP-7110) zwart-wit en 
kleur 180 beelden per minuut 
Scanresolutie: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 
dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit) 
Maximaal scanformaat: A3, banner tot 1.900 mm met 
optionele documenttoevoer  
Herkenning origineel: tekst, foto, tekst + foto, 
geoptimaliseerd voor OCR  
Bestandtypes: PDF (hoge compressie, encryptie, PDF/A), 
doorzoekbare PDF (optie), JPEG, TIFF, XPS en OpenXPS

FAXFUNCTIES (OPTIONEEL)  
Compatibiliteit: ITU-T Super G3 
Modemdsnelheid: maximaal 33,6 kbps  
Transmissiesnelheid: maximaal 3 seconden (JBIG)  
Faxresolutie:  
Normaal: 200 x 100 dpi  
Fijn: 200 x 200 dpi  
Superfijn: 200 x 400 dpi  
Ultrafijn: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi  
Maximum formaat origineel: A3, banner tot 1.600 mm  
Compressiemethode: JBIG, MMR, MR, MH  
Functies: optioneel Internetfaxen, netwerkfaxen, 
verzending draaien, ontvangst draaien, dubbelzijdig 
faxontvangst, geheugenontvangst, mailbox, diagnostiek, 
dubbele fax met tweede faxsysteem 12

VERBRUIKSMATERIALEN  
Gemiddelde yield bij continu A4 afdrukken met 5%  
gemiddelde dekking.

TK-8515K tonerkit: toner zwart voor 30.000 pagina’s 
TK-8515C, TK-8515M, TK-8515Y tonerkits: toner cyaan,
magenta, geel voor 20.000 pagina’s 
WT-8500 afvaltonerbak: 40.000 vel (in overeenstemming 
met 5% dekking zwart-wit: kleur = 7 : 3)
Nietjes:  
SH-10 voor DF-7100, DF-7120, BF-730  
SH-12 voor DF-7110

OPTIES 
Faxsysteem 12  
Internet Fax Kit (A) 
Scan uitbreidingskit (A): scan naar doorzoekbare PDF 
(embedded OCR) 
Printing System 15: Fiery Controller\ 
Printing System Interface Kit 15: interface board voor Fiery  
 
Papierverwerking  
DP-7100 documenttoevoer: automatisch dubbelzijdige 
doorvoer), 140 vel, 35 – 160 g/m2 (simplex), A6R – banner tot 
1.900 mm 
DP-7110 documenttoevoer: (dubbelzijdig scannen in één 
doorvoer) 270 vel, 35 – 220 g/m2 (simplex), 50 – 220 g/m2  
(duplex), A6R – banner tot 1.900 mm  
PF-7100 papiercassette: 2x 500 vel, 52 – 300 g/m2,  
A6R – SRA3 (320 x 450 mm), folio  
PF-7110 papiercassette: 2x 1.500 vel, 52 – 300 g/m2, A4, 
B5, letter  
PF-7120 A4 side deck: 3.000 vel, 60 – 300 g/m2, A4, B5 
DT-730(B) documentenplank  
DF-7110* finisher + AK-7100: hoofduitvoer: maximaal 
4.000 vel A4 (3.000 vel met attachment BF-730); 
maximaal 52 – 300 g/m2; maximaal A6R – SRA3 
Sublade: 200 vel A4; 52 – 300 g/m2;  A6R – SRA3 
AK - 7100: 100 vel; 52 – 300 g/m2;  A6R – SRA3 
Nietjes tot 65 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities, B5 – SRA3 
DF-7120* finisher + AK-7100: hoofduitvoer: 1.000 vel A4, 
52 – 300 g/m2, A6R – SRA3, nietjes of 3 posities tot 50 vel 
A4 of 30 vel SRA3  
AK - 7100: 100 vel; 52 – 300 g/m2, A6R – SRA3,
*Bridge unit AK-7100 is vereist bij gebruik van DF-7110 en 
DF-7120.
DF-7100 interne finisher: maximaal 500 vel; maximaal 
52 – 300 g/m2, A6R – SRA3; nieten tot 50 vel A4 /A3 op  
3 posities 
PH-7C perforator voor DF-7120/DF-7110: 2 gaten/ 
4 gaten, 60 – 300 g/m2, A5R – A3  
MT-730(B) mailboxsorteerder vooor DF-7110: 7 vakken x 
100 vel A4, 50 vel A3/B4, 60 – 165 g/m2  
BF-730 booklet en tri-folding finisher voor DF-7110: 
Halfvouwen: 52 – 256 g/m2, A3, B4, A4R  
Bookletvouwen: maximaal 16 vel (64 pagina’s, 60 – 90 g/m2)  
Vouwen zonder nieten: maximaal 5 vel (60 – 90 g/m2)  
Tri-folding: 60 – 105 g/m2, A4R  
Multi tri-folding: 5 vel (60 – 90 g/m2), 3 vel (91 – 105 g/m2)  
JS-7100 Job separator: 100 vel interne job separator, 
52 – 300 g/m2, A5R – SRA3
PH-7120: interne perforator voor DF-7100 interne finisher 
Keybordholder 10 

Beveiliging
Data security kit (E): overeenkomstig met ISO 15408 met 
beveiligingsniveau EAL3
NK-7100 numerieke keypad
USB IC Card Reader: Card Authentication Kit (B)AC 
UG-33: ThinPrint ondersteuning 
UG-34: Emulatie (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/ 
Diablo 630)
Optionele interface 
IB-35: Direct Wi-Fi Interface 
IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/ 
1.000 BaseT 
IB-51: Wireless LAN Interface 
Platen cover (E)  
CB-7100W: onderkast, hout  
CB-7110M: onderkast, metaal

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.  
Beechavenue 25 – 1119 RA – Schiphol-Rijk  
Tel +31(0) 20 58 77 200 – Fax +31 (0) 20 58 77 290  
www.kyoceradocumentsolutions.nl – informatie@dnl.kyocera.com 

 

*  TASKalfa 6052ci serie editie 09/2016 – gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - * 
Specificaties kunnen zonder vooraankondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het 
ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde 
handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn. 


