
FS-1220MFP 
URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A4 

  20 stron A4 na minutę  
  Drukowanie, kopiowanie i skanowanie w standardzie 
  Małe gabaryty i kompaktowa budowa 
  Wysoka niezawodność 
  Wydajny toner 
  Niskie koszty eksploatacji 

Funkcje drukowania, kopiowania skanow-
ania zawarte w kompaktowej obudowie  
sprawiają, że KYOCERA FS-1220MFP jest 
niezastąpionym towarzyszem pracy dla 
żytkowników biurowych i domowych. 
Umożliwia drukowanie z prędkością 20 
stron oraz kolorowe skanowanie do 21 
stron na minutę. Niskie koszty eksploatacji 
zapewni unikalna technologia KYOCERA 
oraz wydajny toner. 

NABIURKOWE URZĄDZENIE  

 WIELOFUNKCYJNE  
   DO UŻYTKU DOMOWEGO  

Przycisk Quiet Mode  
umożliwia 
przełączanie  
urządzenia pomiędzy 
dwoma trybami:  
pracy wydajnej i pracy 
cichej. 

Przycisk ID-Card copy 
pozwala na proste i 
wygodne kopiowanie 
oryginałów typu 
dowód osobisty na 
jednej stronie arkusza 
papieru A4.

                                     druk   kopia   skan 



FS-1220MFP 
URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A4

ECOSYS oznacza ECOlogię, ECOnomię oraz rozwiązania 
SYStemowe. Dzięki wydajnym podzespołom, urządzenia ECOSYS odznaczają się 
zwiększoną trwałością  i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, 
administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności tonera z bębnem, jedynie 
toner jest uzupełniany regularnie. 

Modularna budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych 
potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe  zapewnia doskonałe 
dopasowanie do posiadanej przez użytkownika sieci informatycznej.  Dodatkową 
korzyścią jest także minimalny wpływ na środowisko naturalne. 

INFORMACJE OGÓLNE 
Technologia  
KYOCERA ECOSYS Laser

Wyświetlacz na panelu obsługi  
2-cyfrowy LED 

Prędkość drukowania i kopiowania  
20 stron A4 na minutę

Rozdzialczość  
1200 dpi (1800 x 600 dpi, druk)  
600 x 600 dpi (skan/kopia)

Wydajność miesięczna  
Maks. 20.000 stron

Czas nagrzewania  
Ok. 20 sekund

Czas pierwszego wydruku  
Ok. 8,5 sekundy lub mniej

Czas pierwszej kopii  
Ok. 12 sekund

Procesor  
ARM 390 MHz

Pamięć 
Standardowo 64 MB

Interfejs  
USB 2.0 (Hi-speed)

Wymiary (szer x głęb x wys) 
390 × 333 × 317 mm

Waga  
Ok. 8,7 kg

Zasilanie  
AC 220~240 V, 50/60 Hz

Zużycie energii  
Kopiowanie/drukowanie: 315 W / 316 W 
Tryb gotowości: 6 W  
Tryb uśpienia: 3 W 

Hałas (ISO 7779 / ISO 9296)  
Kopiowanie/drukowanie: tryb cichy 49 dB(A)  
Kopiowanie/drukowanie: tryb zwykły 50 dB(A)  
Oczekiwanie (tryb gotowości): 40 dB(A)

Standardy bezpieczeństwa  
TÜV/GS, CE 

OBSŁUGA PAPIERU 
Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 
maks. 0.11 mm. Zaleca się stosowanie papieru polecanego 
przez KYOCERA w normalnych warunkach otoczenia.

Pojemność wejściowa  
Kaseta uniwersalna na 250 arkuszy; 60 – 220 g/m2; A4, A5, A6, 
B5, B6, Letter, Legal, inne (70 x 148 – 216 x 356 mm)

Szyba oryginału  
oryginały o wymiarach do 216 x 356 mm 

Pojemność wyjściowa  
100 arkuszy drukiem do dołu 

DRUKOWANIE
Emulacja 
GDI

Wspierane systemy operacyjne  
Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008  
R2 oraz Mac OS X 

Funkcje dodatkowe 
Skrzynka wydruków 

KOPIOWANIE
Maksymalny format oryginału  
A4 / Legal 

Kopiowanie ciągłe  
1–99 

Zakres zoom  
25–400% co 1% 

Stałe współczynniki zoom  
4 zmniejszenia / 4 powiększenia

Wybór rodzaju oryginału  
Tekst + foto, tekst, foto

Funkcje  
Skanuj raz-drukuj wielokrotnie, sorter elektroniczny, 2w1/4w1, 
ID-card copy, programy użytkownika, kontrola gęstości kopii 

SKANOWANIE KOLOROWE
Metody skanowania  
TWAIN (USB), WIA

Prędkość skanowania  
2,7 sek. w mono lub 11 sek. w kolorze (300 dpi, A4)

Rozdzielczość  
600, 400, 300, 200 dpi (256 odcieni na kolor)

Maksymalny obszar skanowania  
A4, Legal

Typy plików BMP, TIFF, JPG, PDF

Kompresja  
MMR

Funkcje  
Skanowanie kolorowe, programowanie skanowania, 
skanowanie ciągłe 

EKSPLOATACJA 
Średnie zużycie toneru zgodnie z normą ISO/IEC 19752  
Toner eksploatacyjny na 1.600 stron A4

Toner startowy  
wydajność  700 stron A4 

GWARANCJA 
Standardowo 1-roczna gwarancja. Warunkiem jest użytkowanie 
urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi oraz przestrzeganie 
wymogów konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami serwisu. 

* KYOCERA nie gwarantuje, że zamieszczona specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez 
wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią ofer-
ty handlowej. Jakiekolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogące być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami 
handlowymi należą do ich właścicieli.

Dystrybutor KYOCERA w Polsce:

Arcus S.A.
ul. Miła 2, 00-180 Warszawa
tel. +48 22 536 09 00
fax +48 22 831 70 43
www.arcus.pl
e-mail: biuro@arcus.pl


