
 

          a kompakt

multifunkciós,  
amire számíthat

Az új elrendezésű 
kezelőpanelen 22 
gyorsgomb segíti a 
gyors és könnyed 
hozzáférést a
címekhez.

a dokumentum 
adagolóval 
kétoldalas
dokumentumokat 
olvashat be.

Hatékonyság, megbízhatóság, 28 oldal 
percenkénti sebesség, beépített duplex 
egység, számos további beépített 
funkció; ez a kombináció teszi ezt a
készüléket munkacsoportja töké-
letes választásává. Az FS-1128MFP 
beépített fax funckciót is kínál. Ezen 
felül a továbbfejlesztett szkennelé-
si funkcióival ez az A4-es multifunk-
ciós készülék ideális kiegészítése 
digitális dokumentumkezelésének.

 28 oldal/perc A4
  első másolat 6,9 másodpercen belül
 1.200 dpi felbontás
 nyomtat, szkennel és faxol* 
 beépített duplex egység
 beépített dokumentum adagoló**
 800 lapos papírkapacitás 2 opcionális papírkazettával
 kompakt és felhasználóbarát dizájn
 kivételesen alacsony nyomtatási költség

FS-1028MFP/FS-1028MFP DP/FS-1128MFP
A4 FEkEtE-FEHér MULtIFUNkCIóS NyoMtAtó

*csak az FS-1128MFP, **az FS-1028MFP modellnél opcionális
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KYOCERA MITA Europe B.V. www.kyoceramita-europe.com
KYOCERA MITA Corporation www.kyoceramita.com
GLOBAL-UNION Irodatechnika Kft. www.kyocera.hu, www.globalunion.hu 
a kyoCErA nem vállal felelősséget az adatlapon szereplő információkban előforduló hibákért.
A közölt adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.

A
z 

ill
us

zt
rá

ci
ó 

op
ci

ók
at

 ta
rta

lm
az

.

PRESCRIBE IIe 
a kyoCErA saját vezérlőnyelve, a PrESCrIBE IIe képes még komplexebb grafikákat logokat és űrlapokat kezelni a számítógéptől füg-
getlenül, a nyomtatóba feltöltve. következésképpen nincs szükség többé a nyomtató fájlba integrálásra, csak akkor hozzáférhetőek, mikor 
szükség van rájuk, így csökkentik a hálózati terhelést.

KM NetViewer 
A kM NetViewer teljes felügyeletet és hálózati adminisztrációt biztosít minden kyoCErA ECoSyS nyomtató és digitális multifunkciós 
eszköz felett bármilyen Windows© PC-ről. támogatja az SNMP protokollt.

Status Monitor és Command Center 
A Status Monitor megmutatja a nyomtató aktuális állapotát, a Command Center pedig olyan beállításokhoz biztosít hozzáférést, melyeket a 
driver nem tartalmaz (pl. hálózati beállítások, alvó üzemmód beállítása, kezelőpanel zárolása).

USB Host adapter
A PDF fájlok közvetlenül nyomtathatók USB Flash memóriáról (pl. pendrive) az USB host adapteren keresztül. A dokumentumok a nyomtató 
kezelőpaneljén kiválaszthatóak. Nincs szükség számítógépre.

Hosszú élettartamú alkatrészeivel 
az ECOSYS készülékek tartósak, 

csökkentik a költségeket, a karbantartási igényt 
és a kellékigényt. A kazettamentes rendszernek 
köszönhetően csak a tonert kell cserélni rendszeres 
időközönként. A moduláris kialakítás lehetővé teszi, 
hogy az igényeinek megfelelő kiépítésű készüléket 
használja.
Az integrált rendszerszoftver hosszútávú kompa-
tibilitást biztosít. A KYOCERA hosszú élettartamú 
komponensei költséget takarítanak meg és kímélik 
a környezetet.

FS-1028MFP/FS-1028MFP DP/FS-1128MFP
A4 FEkEtE-FEHér MULtIFUNkCIóS NyoMtAtó

Általános jellemzők
Élettartam: 200.000 oldal
Max. havi terhelés: 20.000 oldal
Karbantartási ciklus: 100.000 oldal

Technológia: kyoCErA ECoSyS lézer, egykomponensű
Sebesség: 28 oldal/perc A4
Felbontás: 1.200×1.200 dpi (nyomtatás), 600×600 dpi, 
256 szürkeárnyalat (szkennelés/másolás)
Felfűtési idő: max. 15 másodperc
Első nyomat: max. 6 másodperc
Első másolat: max. 6,9 másodperc
Memória: beépített 256 MB (2×128 MB DIMM),
max. 768 MB (256 MB + 512 MB DIMM)
Méret (Szél. × Mély. × Mag.): 494×410×366 mm (készülék),
494×430×448 mm (készülék+DP)
Súly: kb. 15 kg (készülék), kb. 18 kg (készülék+DP)
Tápellátás: 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Fogyasztás: másolás/nyomtatás: 494 W, készenlét: 91 W
alvó mód (ECopower): 10,2 W
Zajszint (ISO 7779 / ISO 9296): Copying/Printing: 68.8 dB(A)
Stand-by: 47 dB(A)
Tanúsítványok: Gs, tÜV, ce 
A készülék az ISo 9001 minőségi, és az ISo 14001 
környezeti előírásoknak megfelelően készül.

Felhasználói kódok: 20

Papírkezelés

Minden megadott kapacitás adat max. 0,11 mm vastagságú 
papírra értendő. Használja a kyoCErA által javasolt papírt 
normál üzemeltetési körülmények mellett.

Bemeneti kapacitás:
50 lapos kézi adagoló tálca, 60-220 g/m2, A4, B5, A5, A6, 
Letter, Legal, Folio, boríték, egyéni (70×148-216×356 mm) 
250 lapos univerzális papírkazetta, 60-120 g/m2, A4, A5, B5,
A6, Letter, Legal, Folio, egyéni (105×148-216×356 mm)
Maximális kapacitás opciókkal: 800 lap

Duplex egység: támogatott papírtípusok: 60–105 g/m2

Dokumentum adagoló:
50 lap, simplex beolvasás 50–120 g/m2, duplex beolvasás 
50–110 g/m2, A4, A5, B5, Letter, Legal, egyéni (140×210-
216×356 mm)

Kimeneti kapacitás: 150 lap

Nyomtatási jellemzők
CPU: PowerPC 440 / 667 MHz
Standard csatolók: USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 
10/100Base-tX standard, kUIo/W (csak  FS-1128)
Vezérlő nyelv: PrESCrIBE IIe

Emulációk: PCL6 (5e/XL), kPDL 3 (PostScript 3 kompatibi-
lis), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 
630, PrESCrIBE, PDF 1.5, XPS
Operációs rendszer: összes jelenlegi Windows operációs 
rendszer, MAC oS 9.X, MAC oS X, Linux
Karakterkészletek/vonalkódok:
93 körvonalas (PCL6, HP kompatibilis) + 8 (Windows Vista), 
101 (kPDL3), 1 bitmap karakterkészlet, 45 egydimenziós és 
1 kétdimenziós vonalkód (PDF417)

Nyomtatási funkciók:
PDF közvetlen nyomtatás, SIPP nyomtatás, e-mail nyomta-
tás, festéktakarékos üzemmód, simítás, internetes nyomta-
tás, WSD nyomtatás

Másolási jellemzők
Legnagyobb formátum: A4/Letter
Folyamatos másolás: 1-999
Zoom tartomány: 25-400%, 1%-os léptékkel
Beállított nagyítási arányok: 7 kicsinyítés / 5 nagyítás
Fényerő állítás: Auto, kézi: 7 lépésben
Képjavítás: szöveg+fotó, szöveg, fotó

Digitális funkciók:
egyszer olvas-többször nyomtat, fényerő kiegyenlítés, feladat 
fenntartás, elsőbbségi nyomtatás, program, auto duplex 
másolás, szétválasztás, folyamatos másolás, egybemásolás, 
festéktakarékos üzemmód, szortírozás, automatikus kazetta-
váltás

Szkennelési jellemzők
Beolvasási sebesség: 35 kép/perc (300 dpi, A4, fekete-
fehér), 14 kép/perc (300 dpi, A4, színes)
Beolvasási felbontás: 600, 400, 300, 200 dpi (256 szür-
keárnyalat)
Legnagyobb formátum: A4, Letter
Eredeti felismerés: szöveg, fotó, szöveg+fotó, oCr
Csatoló: 10/100Base-tX, USB 2.0 (csak tWAIN)
Hálózati protokoll: tCP/IP, IPX/SPX, Appletalk
Támogatott formátumok: tIFF, PDF, JPEG, XPS
Tömörítési eljárás: MMr/JPEG
Operációs rendszer: Windows 2000 (SP4), XP, Server2003, 
Vista, Server 2008, MAC oS X (FtP és e-mail), Linux (FtP 
és e-mail)

Funkciók:
szkennelés e-mailben, FtP-re, SMB-re, USB memóriára, 
tWAIN, WSD 

Fax jellemzők
Kompatibilitás: ItU-t Super G3
Modem sebesség: max. 33,6 kbps
Átviteli sebesség: max. 3 másodperc (JBIG)

Beolvasási sebesség: 2,5 másodperc
Gyorsgombos tárcsázás: 22 szám
Címjegyzék: 100 bejegyzés
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, Legal
Tömörítési eljárás: JBIG, MMr, Mr, MH
Memóriában tárolható dokumentumok: 100 oldal
Operációs rendszer (hálózati fax): Windows 2000, XP, 
Server 2000, Server 2003, Vista, Server2008

Fax funkciók:
hálózati fax, duplex fogadás, bizalmas, fax lekérés (polling), 
szórt adás (broadcast), dokumentum fiók, távoli diagnosztika

Opciók
DP-110 dokumentum adagoló:
50 lap, simplex beolvasás 50–120 g/m2, duplex beolvasás 
50–110 g/m2, A4, A5, B5, Letter, Legal,
egyéni (140×210-216×356 mm)
PF-100 papírkazetta:
Max. 250 lap, 60-120 g/m2, A4, B5, A5, Letter, Legal,
egyéni (148×210-216×297 mm)
CB-130 gépasztal:
Görgős fa gépasztal tárolóhellyel
Memória (1 foglalat): 
MDDr2-128: 128 MB (144-pin, DDr2 SDrAM)
MDDr2-256: 256 MB (144-pin, DDr2 SDrAM)
MDDr2-512: 512 MB (144-pin, DDr2 SDrAM)

Kellékek, karbantartás
Starter toner:
3.600 oldal (ISo/IEC 19752 szerint)

TK-130:
Microfine toner (7.200 oldal - ISo/IEC 19752 szerint)

MK-130:
Maintenance kit (100.000 oldal)

Garancia
2 év vagy 100.000 oldal (amelyik hamarabb bekövetkezik)

    


