
FS-1118MFP
A4-ES MONOKRÓM MULTIFUNKCIÓS NYOMTATÓ

• 18 oldal/perc 1.200 dpi-s felbontással

• 96 MB memória a fejlett funkciókhoz (max. 320 MB)

• beépített hálózati csatoló

• színes szkennelés

• hosszú élettartamú alkatrészek, egyszerű karbantartás

• alacsony üzemeltetési költségek

Az illusztráció opciókat tartalmaz

Ez a kompakt hálózati multifunkciós

eszköz kategóriájában a leghatékonyabb

és legmegbízhatóbb. Az egyedi, hosszú

élettartamú ECOSYS technológia

költséghatékony üzemeltetést biztosít

többfeladatos környezetben is.

Tökéletes választás, ha nyomtatni,

másolni, színesben szkennelni és faxolni

akar.

print copy scan fax

IDEJE MEGISMERNI
EGY KIS MULTIFUNKCIÓS KÉSZÜLÉKET,

MELY NAGY TELJESÍTMÉNNYEL BÍR.

Alapkiépítésben 300
lapos papírkapacitás.
A termelékenység
növelése érdekében
kibővíthető 550 lapig.

A dokumentum
adagolóval (opció)

50 lapot másolhat,
szkennelhet vagy

faxolhat.



Az ECOSYS technológia a különö-
sen tartós alkatrészekre épül. A

dob, a developer és a fixáló egység élettarta-
ma 100.000 oldalra lett tervezve. Mivel a toner
az egyetlen szükséges kellékanyag, így az
ECOLaser nyomtatók a legalacsonyabb lapkölt-
séget eredményezik kategóriájukban.
A készülékek kimondottan környezetbarátok.
A moduláris felépítésnek és a rugalmas papír-
kezelési opcióknak köszönhetően minden
ECOLaser nyomtató az ön igényeihez igazítható.

Rendszer platform:
Az FS-1118MFP alapkiépítésben rendelkezik USB, párhuzamos és hálózati csatolóval. A Kyocera egyplatformos technológiája biztosítja, hogy
ugyanaz a driver használható minden egyes Kyocera PCL/PostScript nyomtató eszközhöz a hálózaton; az egyszerű asztali nyomtatóktól a
korszerű multifunkciós rendszerekig.
Egyedül a Kyocera nyújtja az informatikai kifinomultság és a kíváló teljesítményű papírkezelés szakértelmének eme könnyed kombinációját.

PRESCRIBE IIe:

A Kyocera lapleíró és vezérlő nyelve a PRESCRIBE IIe, mellyel még összetettebb grafikák, logók és űrlapok (akár több részből álló űrlapok is)
készíthetőek a rendszertől függetlenül, és ezek elmenthetőek és feltölthetőek a nyomtatóra. Következésképpen a nyomtatási fájlokba való inte-
grálás nem igényel több időt. Szükség szerint alkalmazhatóak, ezért megkönnyítik a hálózati feldolgozást.

KM-NET for Client/KM-NET Viewer szoftver:

A hálózaton minden nyomtató eszköz beállítása megtekinthető és módosítható bármely Windows-t használó PC-ről. A KM-NET for Client
segítségével könnyen beállítható és ellenőrizhető a készülék párhuzamos, USB vagy hálózati kapcsolaton keresztül. A KM-NET Viewer egy
fejlett hálózati eszköz, mely standard SNMP protokolt használ.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Technológia: Kyocera lézer, egykomponensű
Sebesség: max. 18 A4 oldal/perc
Felbontás: 600×600 dpi, 256 szürke árnyalat (szkennelés/másolás),
gyors 1.200 dpi-s minőség KIR2-vel (nyomtatás)
Első másolat: legfeljebb 9,5 másodperc
Első nyomat: legfeljebb 8,0 másodperc
Felfűtési idő: legfeljebb 20 másodperc
Terhelhetőség: max. 10.000 oldal/hó
Tápellátás: 220 ~ 240 V váltóáram, 50/60 Hz
Fogyasztás: másolás/nyomtatás: 409 W, készenlét: 76 W,
energiatakarékos (ECOpower): 40 W
Zajszint (ISO 7779): másolás/nyomtatás: 65 dB(A),
készenlét: 43 dB(A)
Méretek (Szél. × Mély. × Mag.): 496×421×385 mm
Súly: kb. 14,5 kg
Tanúsítványok: GS/TÜV/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, A6, Letter, Legal, Folio)
50 lapos kézi adagoló tálca (60-163 g/m2, A4, B5, A5, A6, Letter,
Legal, Folio, egyéni: 105×148-216×356 mm, borítékok)
Max. bemeneti kapacitás opciókkal: 550 lap
Kimeneti kapacitás: 150 lap (szöveggel lefelé), 30 lap (szöveggel
felfelé)

MÁSOLÁSI JELLEMZŐK

Legnagyobb formátum: A4, Folio
Folyamatos másolás: 1-999
Memória: beépített 96 MB, max. 320 MB,
1 kiegészítő DIMM foglalat (64, 128, 256 MB)
Zoom tartomány: 50-200% 1%-os léptékkel
Nagyítási arányok: 6 kicsinyítés / 4 nagyítás
Digitális funkciók: egyszer olvas - többször nyomtat, elektronikus
szortírozás, automatikus indítás, automatikus papírforrás váltás,
fényerő beállítás, papírméret kiválasztás, egybemásolás (2 az 1-re,
4 az 1-re), programozható beállítások, megszakítás, festéktakarékos
üzemmód (ECOcopy), feladat eltárolás, felhasználói kódok (20 db)
Fényerő beállítás: automatikus, kézi: 7 lépésben
Képjavítás: szöveg + fotó, szöveg, fotó

NYOMTATÁSI JELLEMZŐK

Processzor: PowerPC 750CXr / 300 MHz
Memória: beépített 96 MB (64 MB + 32 MB DIMM),
max. 320 MB (1 kiegészítő DIMM foglalat - 64, 128, 256 MB)
Emulációk: PCL6/PCL5e és PJL, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibilis),
Automatikus Emuláció Érzékelés (AES), Line Printer, IBM Proprinter
X24E, Epson LQ-850, Diablo 630
Vezérlő nyelv: PRESCRIBE IIe
Karakterkészletek: 80 körvonalas (mindegyik emulációban elérhe-
tő), 1 képpontos (PCL, KPDL2), 45 típusú egydimenziós és 1 típusú
kétdimenziós vonalkód (PDF-417)
Funkciók: PDF közvetlen nyomtatás, IPP nyomtatás, e-mail nyomtatás

CSATOLÓK

Beépített csatolók: nagysebességű kétirányú párhuzamos
(IEEE 1284), USB 2.0 (nagysebességű), gyors Ethernet 10Base-
T/100Base-TX
Multiple interface connection (MIC): Egyidejű adatátvitelt tesz
lehetővé legfeljebb négy csatolón keresztül, minden csatolóhoz
saját virtuális nyomtató tartozik.

SZKENNELÉSI JELLEMZŐK

Funkciók: küldés e-mailben, küldés FTP-re, küldés megosztott
mappába (SMB), TWAIN, LDAP
Beolvasásái sebesség: max. 18 oldal/perc (600 dpi / A4, fekete-
fehér)
Felbontás: 600*, 400, 300, 200 dpi (színes, 256 szürke árnyalat,
fekete-fehér)
Legnagyobb formátum: A4, Folio
Eredeti felismerés: szöveg, fotó, szöveg + fotó OCR
Csatoló: 10/100Base-TX, USB 2.0 (csak TWAIN)
Hálózati protokol: TCP/IP
Támogatott formátumok: TIFF (csak fekete-fehér), PDF, JPEG (csak
színes)
Tömörítési eljárás: MMR/JPEG
Számítógépes környezet: IBM PC/AT kompatibilis
Platform: Windows® 98, 98SE, Me, NT4.0, 2000, XP
Mellékelt szoftverek: PaperPort Deluxe 9.2

*Színes és szürke árnyalatos színmélység választása esetén a
felbontás használatához 128 MB memóriabővítés szükséges.

FAX JELLEMZŐK (OPCIÓ)*

Kompatibilitás: ITU-T Super G3
Modem sebesség: max. 33,6 kbps
Átviteli sebesség: legfeljebb 3 másodperc (JBIG)
Beolvasási sebesség: 2,5 másodperc
Beolvasási felbontás: normál: 8 képpont/mm×3,85 sor/mm,
finom: 8 képpont/mm×7,7 sor/mm, szuperfinom: 8 képpont /
mm×15,4 sor/mm, ultrafinom: 16 képpont/mm×15,4 sor/mm
Legnagyobb formátum: A4, Folio
Tömörítési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH
Memória: beépített 6 MB
Funkciók: hálózati fax, bizalmas küldés és fogadás, átjátszás,
közvetítés, alkód, dokumentum fiók, távoli diagnosztika

*A funkció használatához DP-100 dokumentum adagoló szükséges.

OPCIÓK

Fax kártya (K)

Papírkezelés
DP-100 dokumentum adagoló: 50 lap, 50-120 g/m2, A5R-A4R,
Folio
PF-17 papírkazetta: 250 lap, 60-105 g/m2, A4, B5, A5, Letter, Legal,
egyéni (148×210 mm-től 216×297 mm-ig)
CB-100 gépasztal: görgős fa gépasztal tárolóhellyel

Memória
1 DIMM foglalat (64, 128, 256 MB)

KELLÉKEK / KARBANTARTÁS

Kezdő toner: 3.600 oldal (5% lefedettség - ISO 10561B)

TK-18: mikroszemcsés toner (7.200 oldal - 5% lefedettség - ISO
10561B)
PU-102: process unit (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.

FS-1118MFP
A4-ES MONOKRÓM MULTIFUNKCIÓS NYOMTATÓ

Az Ön Kyocera Partnere:

FS-1118MFP - Magyar - 8DSH1118. 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


