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A széles lapkiadó részből
könnyedén kiveheti az
elkészült másolatot.

• helytakarékos kialakítás

• 16 A4 oldal/perc

• színes szkennelés

• nagysebességű USB 2.0 csatoló

• hosszú élettartamú alkatrészek, egyszerű karbantartás

Mint minden Kyocera multifunkciós

berendezés, ez a kompakt, hatékony és

sokoldalú készülék is a hosszú évek

nyomtatási, másolási és szkennelési

tapasztalatainak eredménye. Az ECOSYS

technológiának köszönhetően ez az asztali

készülék költséghatékony üzemelést biztosít

forgalmas irodai környezetben is.

Biztosítja, hogy gondolatai ne az eszközei

körül forogjanak.

print copy scan fax

TERET AD MÁS IRÁNYÚ

GONDOLATAINAK

A papírkazettán lévő
ablakon keresztül egy
pillantással ellenőrizheti
a papír mennyiségét.



Az ECOSYS készülékek tervezése-
kor a direkt és indirekt költségek

(karbantartás, adminisztráció, kellékanyagok)
minimalizálása volt a fő szempont. Az ECOSYS
technológia a különösen tartós alkatrészekre
épül. A dob, a developer és a fixáló egység
élettartama 100.000 oldalra lett tervezve. A
tonerkazettás készülékekkel ellentétben csak
maga a toner cseréje szükséges, mely így a
legalacsonyabb lapköltséget eredményezi
kategóriájában. Az ECOSYS készülékek
kimondottan környezetbarátok.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Technológia: Kyocera ECOSYS, lézer
Háttérvilágítású LCD kijelző: 2 soros, soronként 16 karakter
Sebesség: 16 A4 oldal/perc (nyomtatás/másolás)
Felbontás: 600×600 dpi (nyomtatás/másolás)
Első másolat: legfeljebb 12 másodperc üveglapról, legfeljebb 14
másodperc dokumentum adagolóból
Első nyomat: legfeljebb 11 másodperc
Felfűtési idő: 25 másodperc bekapcsolástól
Terhelhetőség: max. 10.000 oldal/hó, javasolt átlagterhelés 1.500
oldal/hó
Tápellátás: 220 ~ 240 V váltóáram , 50/60 Hz
Fogyasztás: másolás/nyomtatás: 341 W, készenlét: 20 W,
energiatakarékos (ECOpower): 10 W
Zajszint (ISO 7779): másolás/nyomtatás: 60.8 dB(A), készenlét: 40
dB(A)
Méretek (Szél. × Mély. × Mag.): 476×392×489 mm
Súly: kb. 15 kg (tonerrel együtt)
Tanúsítványok: TÜV/GS, CE
A termék megfelel az ISO 9001 minőségi előírásoknak és az ISO
14001 környezetvédelmi irányvonalaknak.

PAPÍRKEZELÉS

Minden, az alábbiakban említett kapacitás adat 80 g/m2 súlyú
papírra értendő, melynek vastagsága nem haladja meg a 0,11
mm-t. Kérjük normál üzemeltetési feltételek mellett a Kyocera által
javasolt papírt használja.

Bemeneti kapacitás: 250 lapos univerzális papírkazetta
(60-105 g/m2, A4, B5, A5, Letter, Legal, egyéni: 148×210 mm-
216×356 mm),
1 lapos kézi adagoló tálca (60-163 g/m2, A4, B5, A5, Letter, Legal,
egyéni: 70×148-216×356 mm)
Dokumentum adagoló: 50 lap (60-105 g/m2, 114,3×139,7 mm-
216×356 mm)
Kimeneti kapacitás: 100 lap

MÁSOLÁSI JELLEMZŐK

Legnagyobb formátum: Legal a dokumentum adagolóból, A4,
Letter az üveglapról
Folyamatos másolás: 1-99
Memória: 32 MB
Zoom tartomány: 25-400%-ig 1%-os léptékkel
Nagyítási arányok: 2 kicsinyítés / 2 nagyítás: [64% (Letter –>
Statement), 70% (A4 –> A5), 129% (Statement –> Letter), 141% (A5
–> A4)]
Digitális funkciók: egyszer olvas - többször nyomtat, elektronikus
szortírozás, egybemásolás (2 az 1-re, 4 az 1-re), festéktakarékos
üzemmód (ECOcopy)
Fényerő beállítás: kézi, 7 lépésben
Képjavítás: szöveg+fotó, szöveg, fotó

NYOMTATÁSI JELLEMZŐK

Processzor: 32 bit RISC CPU ARM946E-S
Memória: 32 MB
Emulációk: gazda alapú nyomtató kártya (GDI) Windows 98, ME,
2000, XP operációs rendszerekhez

CSATOLÓK

Beépített csatoló: USB 2.0 (nagysebességű) nyomtatási és
szkenner funkciókhoz

SZKENNELÉSI JELLEMZŐK

Funkciók: küldés PC-re, küldés e-mailben, TWAIN
Beolvasási sebesség: 5 oldal/perc (300 dpi, A4, text, fekete-fehér),
4 oldal/perc (színes)
Felbontás:
Fizikai felbontás: legfeljebb 1.200×1.200 dpi 8 bit/dot (szürkeárny-
alat), 24 bit/dot (színes)
Szoftveres interpoláció: legfeljebb 2.400 dpi
Legnagyobb formátum: Legal (dokumentum adagolóból), A4,
Letter (üveglapról)
Képjavítás: szöveg, fotó, szöveg+fotó, OCR
Támogatott formátumok: BMP, TIFF, PDF, JPEG
Számítógépes környezet: IBM PC/AT kompatibilis
Platform: Windows® 98SE, ME, 2000, XP
Mellékelt szoftverek: PaperPort Deluxe 9.2

OPCIÓK

IB-110 hálózati nyomtató szerver: külső csatoló nyomtató/szken-
ner funkciókhoz Windows® 2000, XP rendszerekhez

KELLÉKEK / KARBANTARTÁS

Kezdő toner: 3.000 oldal (ISO/IEC 19752)

TK-110: mikroszemcsés toner (6.000 oldal - ISO/IEC 19752)
DK-110: drum kit (100.000 oldal)

GARANCIA

Alapértelmezésben 2 év. A dobra és a developerre a Kyocera 3 évig
vagy 100.000 oldalig (amelyik előbb bekövetkezik) vállal garanciát,
amennyiben a készülék az előírásoknak megfelelően lett használva
és tisztítva.

A készülékhez 3 évre kiterjeszthető
helyszíni garancia vásárolható.
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Az Ön Kyocera Partnere:

FS-1016MFP - Magyar - 8DSH1016. A Kyocera nem vállal felelősséget a fenti adatokban előforduló hibákért.
A fenti adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.

Kyocera Mita Europe B.V., Hoeksteen 40, 2132 MS Hoofddorp, The Netherlands
Kyocera Mita Corporation, 2-28, 1-Chome, Tamatsukuri, Chuo-Ku, Osaka 540-8585, Japan


