
Ha Önnek egy erõs, kicsi és halk asztali nyomtatóra van szüksége, akkor a Kyocera az ideális
választás a professzionális és nagyteljesítményû technológiájával. A Kyocera saját vezérlõnyelve, a
PRESCRIBE mellett az FS-920 tartalmazza a PCL 6 és PostScript 3 emulációkat is, miáltal támo-
gatja a Windows környezet mellett a Linux és Apple munkaállomásokat is, valamint jobb minoségû
grafikai nyomtatást tesz lehetõvé. A 266 MHz-es processzor hatékony és gyors adatfeldolgozást tesz
lehetõvé, így idõt takaríthat meg a nagyobb terjedelmû dokumentumok nyomtatásakor - mi több, az
FS-920 tartós alkatrészeinek köszönhetõen lehetõvé teszi, hogy hosszú távra tervezhessen vele.

FS-920

A HATÉKONY ASZTALI NYOMTATÓ,
LEHELETNYI  ELEGANCIÁVAL

print copy scan fax

• 18 lap per perc, 1200 dpi felbontásban
• 250-lapos zárt lapadagoló rendszer
• Egyszerû USB és párhuzamos csatlakozó
• 6 emuláció (pl: PS 3, PCL 6) és PRESCRIBE IIe 
• Alacsony zajszint, 49 dB (A)
• Stílusos és megbízható, F.A. Porsche formatervezés
• Hosszú élettartamú alkatrészek, melyek kategóriájának

legalacsonyabb lapköltségét eredményezik



FS-920
Professzionális Fekete-Fehér
A4 asztali nyomtató
ECOSYS technológia a kivételesen tartós alkatrészeken
alapszik. Az FS-920 dob, developer és fuser egységét
100,000 oldalra tervezték. Annak a ténynek a
következtében hogy a tonerpor az egyetlen fogyóeszköz,
az ECOSYS nyomtatók kategóriájukon belül a legalac-
sonyabb lapköltséggel üzemeltethetõek, illetve
kiemelkedõen környezetbarátok. 

Rendszer
Az FS-920 USB és párhuzamos porttal van felszerelve. 
PRESCRIBE IIe
A Kyocera saját vezérlõnyelve, a  PRESCRIBE IIe, képes
komplex grafikákat, logókat is kezelni. 

Karakterkészlet és vonalkód
A 80 mérhetõen jó minõségû PostScript karakterkészlet nagy
rugalmasságot nyújt minden alkalmazáshoz. Összességében
45 integrált vonalkód, melyeket a készülék automatikusan
nyomtat a kívánt méretben, a megfelelõ helyre.
KM-NET for Client
A nyomtató beállításai láthatóak és ellenõrizhetõek Személyi
számítógéprõl. A KM-NET for Client egyszerûvé teszi hogy a
felhasználók ellenõrizzék és beállítsák a nyomtatót a
megfelelõ követelmények szerint. 

CompactFlash® kártya
A CompactFlash® kártya elegendõ helyet biztosít a karak-
terkészletek, logók, ûrlapok, aláírások, PRESCRIBE makrók
tárolására. 

ÁLTALÁNOS
Technológia: Kyocera ECOSYS, Lézer
Motor sebesség: Max 18 A4 lap/perc 
Felbontás: 1200 dpi
Elsõ nyomat: 11 másodperc
Bemelegedési idõ: 16 másodperc bekapcsolástól
Terhelhetõség: Maximum havi 15,000 oldal
Átlagos havi 2,000 oldal
Áramforrás: AC 220/240 V 50/60 Hz
Energiafogyasztás: Nyomtatás: 315 W, Készenlét: 8 W,
Energiatakarékos (ECOpower): 4.8 W
Zajszint (ISO 7779): Nyomtatás: 49 dB(A), Készenlét: 28
dB(A), Energiatakarékos (ECOpower): mérhetetlenül alac-
sony
Méret (Sz x H x M): 380 x 390 x 245 mm
Súly: 9.2 kg (Tonerrel 9.5 kg)
Tanusítványok: TÜV/GS, CE, PTS
Ezek a nyomtatók az ISO 9001-es elõírásoknak, és az ISO
14001-es környezetvédelmi irányvonalaknak megfelelõen
készülnek. 
PAPÍRKEZELÉS
   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: 250 lap, 60–105
g/m2, A4, B5, A5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm - 216 x
356 mm), Folio, Oficio 2
Kézi lapadagoló: 1 lap, 60–163 g/m2, A4, B5, A5, Letter,
Legal, Custom (70 x 148 mm to 216 x 356 mm),
Folio, Oficio 2
Kimeneti kapacitás: 100 lap, szöveggel lefelé
VEZÉRLÉS
Processzor: Power PC 405/266 MHz
Memória: 32 MB + ECOmemória, Maximum 288 MB 1 DIMM
foglalatban
Emuláció: PCL 6/PCL 5e incl. PJL, KPDL 3 (PostScript 3
kompatibilitás), Automatikus Emuláció Érzékelõvel (AES),
Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630
Vezérlõ nyelv: PRESCRIBE IIe
Karakterkészlet: 80 körvonalas karakterkészlet, 1 képpontos
karakterkészlet, 45 egydimenziós vonalkód, PDF-417 kétdi-
menziós vonalkód 
Letölthetõ karakterkészlet: Kyocera, PCL + TrueType format
Type 1 + 3 forma
Nyomtatási funkciók: Kézi kétoldalas nyomtatás a vezérlõpro-
gram segítségével 

CSATOLÓ
Csatoló: Nagy sebességû párhuzamos (IEEE 1284) és USB
2.0 csatlakozó 
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. 
OPCIÓK

Memória: Nyomtató memória: 1 DIMM foglalat 16, 32, 64,
128 vagy 256 MB-nak
CompactFlash® kártya: 1 foglalat (max 256 MB) ûrlapok,
karakterkészletek, logók és makrók tárolására 
Hálózati csatoló: IB-100 külsõ Ethernet nyomtató szerver:
10Base-T/100Base-TX
FOGYÓESZKÖZ

TK-110 Toner: Mikroszemcsés toner: ISO/IEC 19752 szab-
vány szerinti kapacitással. Élettartam (FF oldal): 6000. 
TK-110E Toner: Mikroszemcsés toner: ISO/IEC 19752 szab-
vány szerinti kapacitással. Élettartam (FF oldal): 2000. 
Kezdõ toner kapacitása 3,000 oldal (ISO/IEC 19752)

ECOSYS 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.  

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.huwww.kyoceramita.hu, kyocera@hrp.hu

1-lapos kézi adagoló

FS-920 megfelel az igényeinek:

250-lapos zárt lapadagoló,
külsõ lapmércével


