
FS-C5025N
A4 SZÍNES LÉZERNYOMTATÓ

• 20 színes és fekete-fehér A4 lap per perc 
• Első nyomat: 13 másodperc
• 500+100 lapos papiradagolója 2100 lapig bővíthető 
• PowerPC 750CXr/500 MHz, 128 MB RAM memória
• PCL6, PostScript 3 és PDF direkt nyomtatás
• USB 2.0 (nagy sebességű) és hálózati kártya 
• Kompakt kialakítás, kis helyigény
• Hosszú élettartamú alkatrészek 

Az FS-C5025N lehetővé teszi hogy
hálózaton keresztűl vállalatánál dolgozó
kollegái felesleges költségtöbblet nélkűl
nyomtathassanak színesben. A nyomtató
gyorsaságának hála a legzsúfoltabb
időszakokban is helyt tud állni. A Kyocera
Ecosys technológiája nem csak kiváló
minőségű nyomatot, de a lehető legalac-
sonyabb lapköltséget is biztosítja.
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8,000 lap kapacitású
színes és fekete toner-
tartály, mely ritkább ton-
ercserét, és kedvezőbb
lapköltséget biztosít   

Opcionális duplex
egység a kétoldalas
nyomtatás előnyeiért 

SZÍNES NYOMTATÁS,  
BEFEKTETÉSE GYORS MEGTÉRÍTÉSÉVEL



ÁLTALÁNOS
Technológia: Kyocera színes ECOSYS lézer
Motor sebesség:  Max. 20 lap per perc fekete-fehér és színes
Felbontás: 600 x 600 dpi 
Első nyomat: 13 másodperc 
Bemelegedési idő: 68 másodperc bekapcsolástól
Terhelhetőség: Max. havi 85,000 oldal,
Áramforrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 HzEnergia fogyasztás: Nyomtatás: 443 W, Készenlét: 117 W, 
Energiatakarékos (ECOpower): 19 W
Zajszint (ISO 7779): Nyomtatás: 52 dB(A), Készenlét: 36
dB(A), Energiatakarékos: mérhetetlenül alacsony
Méret (Sz x H x M):: 345 x 470 x 385 mm
Súly: Kb. 25 kg
Tanusítványok: TÜV/GS, CE, PTS
Ezek a nyomtatók az ISO 9001-es elõírásoknak, és az ISO
14001-es környezetvédelmi irányvonalaknak megfelelõen
készülnek. 
PAPIRKEZELÉS
Minden, az alábbiakban említett kapacitás adat 80 g/m2
súlyú papírral értendõ, amelynek a vastagsága nem haladja
meg a 0,11 mm-t. Kérjük, hogy a Kyocera Mita által javasolt
papírt használja, normál üzemeltetési körülmények között. 
Bemeneti kapacitás: Univerzális lapadagoló 500 lap, 60-105
g/m2, A4, B5, A5, Letter, Egyéni (148 x 210 – 216 x 356
mm), 
Többcélú kézi lapadagoló 100 lap, 60-200 g/m2, A4, B5, A5, 
Letter, Legal, egyéni (70 x 148 – 216 x 297 mm), 
max. 2,100 lap
Kimeneti kapacitás: 250 lap szöveggel lefelé
VEZÉRLÉS
Processzor: PowerPC 750CXr / 500 MHz
Memória: 128 MB RAM + ECOmemória, max. 640 MB egy
DIMM foglalatban
Emuláció: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL 3 (PostScript 3
kompatibilitás) PDF direkt nyomtatás
Vezérlő nyelv: PRESCRIBE IIc
Karakterkészlet: 80 körvonalas karakterkészlet minden
emulációban, 1 képpontos karakterkészlet, 45 egydimenziós
vonalkód,  PDF-417 kétdimenziós vonalkód 
Letölthetõ karakterkészlet: Kyocera, PCL + TrueType forma
Type 1 + 3 forma
Nyomtatási funkciók: eMPS – gyors másolás, proof és hold,
titkosított nyomtatás

CSATOLÓ
Csatoló: Fast Ethernet 10/100 Base TX, USB 2.0, KUIO-LV
opcionális bõvítõhely
Multiple Interface Connection (MIC):Lehetõvé teszi több PC
csatlakoztatását a nyomtatóra, hálózati csatoló használata
nélkül. Minden egyes (nem hálózati) csatoló rendelkezik egy
saját virtuális nyomtatóval, ezáltal a dokumentumok nem
keverednek össze. 
KELLÉKANYAG
Toner kit TK-510K: Mikroszemcsés toner fekete 8,000 oldal-
hoz 5%-os átlagos lefedettség mellett (ISO/IEC 19752)
Toner kit TK-510C: Mikroszemcsés toner cián 8,000 oldalhoz
5%-os átlagos lefedettség mellett (ISO/IEC 19752)
Toner kit TK-510M: Mikroszemcsés toner magenta 8,000
oldalhoz 5%-os átlagos lefedettség mellett (ISO/IEC 19752)
Toner kit TK-510Y: Mikroszemcsés toner sárga 8,000 oldal-
hoz 5%-os átlagos lefedettség mellett (ISO/IEC 19752)Kezdõ toner kapacitása 4,000 oldal 5%-os lefedettség mellett
(ISO/IEC 19752)
OPCIÓK
Lapkezelés 
PF-60 lapadagoló: 500 lap, 60-105 g/m2, A 4, B 5, A 5, Letter,
Legal, egyéni (148 x 210 – 216 x 356 mm) 
max. 3 PF-60 
EF-310 borítékadagoló: 70 normál boríték envelopes/100
légiposta boríték, A6-C5
DU-301 Duplex egység: Kétoldalas nyomtatáshoz, 60-105
g/m2, A 4, B5, A 5, Letter, Legal, egyéni (148 x 210 mm – 216
x 356 mm)
PT-301 papirtálca: 100 lap az egyenes papirúthoz
Memória
Nyomtató memória: 1 foglalat (64, 128, 256, 512 MB DIMM)
Tárolási memória: 1 foglalat CompactFlash® memória kártyá-
hoz 1 (2 GB-ig) ûrlapok, karakterkészlet, logók, makrók
tárolására
Merevlemez HD-4/HD-5: 20/40 GB HDD az egyszerű doku-
mentumkezeléshez
Opcionális csatolók
IB-23E Hálózati kártya: 10Base-T/100Base-TX
SB-70 Hálózati kártya: IEEE 802.11b vezeték nélküli hálózati
kártya 
SB-110FX Hálózati kártya: 10Base-T/100Base-TX/100Base-
FX, optikai csatoló
SB-110 Hálózati kártya: 10Base-T/100Base-TX

GARANCIA
A készülékre 2 év garancia alapértelmezésben. A dobra és a
developerre a Kyocera Mita 3 évig, vagy 100,000 oldalig vál-
lal garanciát (amelyik elõbb bekövetkezik), amennyiben a
készülék az elõírásoknak megfelelõen lett használva és
tisztítva.  

MODEL KONFIGURÁCIÓK
FS-C5025DN (FS-C5025N + DU-301 duplex egység)
FS-C5025DTN (FS-C5025DN + PF-60 lapadagoló + 512MB
DIMM memória) a legjobb színes nyomatokhoz

Az ECOSYS eszközök a köz-
vetlen és közvetett költségek

minimalizálására szolgálnak, köztük a kar-
bantartás, adminisztráció, fogyóeszköz költ-
ségei. A kazettamentes rendszer csak a
tonertartály cseréjét igényli. A Kyocera hoss-
zú élettartamú alkatrészei nem csak pénz-
tálcáját, de a környzetet is kíméli. 

Rendszer:
Az FS-C5025N USB és párhuzamos portjával, valamint opcionális hálózati kártyájával tökéletes eszköz, minden nyomtatási
feladatra. A Kyocera hogy a legkisebb PCL/PostScript személyi nyomtatótól a legnagyobb A3-as multifunkciós készülékig ugy-
anazzal a driver lemezzel működjön. 
PRESCRIBE IIc:
A Kyocera saját vezérlõnyelve, a  PRESCRIBE IIc, képes komplex grafikákat, logókat is kezelni, független a számítógéptől, a
nyomtatóba mentve.
KM-NET for Client/KM-NET Viewer:
A KM-NET VIEWER egy elõrehaladott hálózati manager szoftver, mely kompatibilis minden Kyocera nyomtatóval és multi-
funkcionális termékkel, valamint más gyártmányú nyomtatókkal, melyek SNMP szabványt használnak.
A nyomtató beállításai láthatóak és ellenõrizhetõek Személyi számítógéprõl. 

Az Ön Kyocera viszonteladója:

A Kyocera Mita az adatlapon szereplõ adatok, információk, képek és grafikák pontosságáért és alkalmasságáért nem vállal
felelõsséget. A Kyocera Mita fenntartja a jogot a fenti információk, elõzetes értesítés nélküli módosítására..

A Kyocera Mita lézernyomtatók kizárólagos magyarországi forgalmazója a HRP Hungary Kft.Budapest, 1133, Vésõ u. 7., Tel +36 (1) 452 46 00, Fax +36 (1) 350 13 51, www.hrp.hu
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Lapadagoló (PF-60)

Duplex egység
(DU-301)

Válassza ki az Önnek leginkább megfelelő opciót:

Nyomtatóasztal
(CB-60)


