
 

FS-1325MFP 
URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A4 

  25 stron A4 na minutę 
  Kaseta na 250 arkuszy papieru 
  W standardzie kopiowanie, drukowanie, skanowanie i faks 
  Automatyczne drukowanie dwustronne 
  Komunikacja przez USB i kartę sieciową 
  Niezwykle kompaktowe wymiary 
  Wysoka niezawodność 
  Niskie koszty eksploatacji  

Dwustronne drukowanie, karta sieciowa i 
funkcja faksu spełnią oczekiwania 
użytkowników w małych biurach i grupach 
roboczych. Dzięki drukowaniu z prędkością 
25 stron na minutę i tonerowi na 2100 
stron, urządzenie poradzi sobie także z 
większymi pracami.  Technologia wyda-
jnych komponentów KYOCERA zapewni 
znaczące obniżenie kosztów eksploatacji 
oraz minimalny wpływ na środowisko.

WYDAJNE URZĄDZENIE  

     DLA MAŁEGO BIURA  

        I GRUPY ROBOCZEJ

Drukowanie 
dwustronne 
skutecznie zmniejsza 
zużycie papieru i 
wpływa korzystnie na 
obniżenie kosztów 
eksploatcji 

Skrzynka doku-
mentów pozwala 
zapobiec pomiesza-
niu dokumentów 
drukowanych przez 
kilku użytkowników  

                      druk   kopia   skan  faks 



FS-1325MFP 
URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A4

ECOSYS oznacza ECOlogię, ECOnomię oraz rozwiązania SYStemo-
we. 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-liniowy LED

Prędkość drukowania i kopiowania  
25 stron A4 na minutę

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

Wydajność  
Max. 20 000 stron A4 miesięcznie

Czas nagrzewania  
ok. 28 sekund

Czas pierwszego wydruku  
ok. 7,5 sekundy

Czas pierwszej kopii  
ok. 13 seckund

Proceswor  
ARM 390 MHz

Pamięć  
Standard 64 MB 

Interfejsy  
USB 2.0 (Hi-speed), FastEthernet (10/100BaseTX)

Wymiary (szer x głęb x wys)  
390 × 361 × 362 mm

Waga 
ok. 10,1 kg

Zasilanie  
AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Zużycie energii  
kopiowanie / drukowanie: 345 W / 355 W 
tryb gotowości: 8 W  
tryb uśpienia: 4 W 

Hałas (ISO 7779 / ISO 9296)  
kopiowanie / drukowanie: tryb cichy 49 dB(A)  
kopiowanie / drukowanie: tryb normalny 50 dB(A)  
tryb gotowości: 41 dB(A)

Standardy bezpieczeństwa  
TÜV/GS, CE 

OBSŁUGA PAPIERU
Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o gubości 
maks. 0,11 mm. Zaleca się stosowanie papieru polecanego 
przez KYOCERA w normalnych warunkach otoczenia. 

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

1-kartkowa taca ręczna; 60 – 220 g/m2; A4, A5, A6, B5, B6, 
Letter, Legal, inne (70 x 148 – 216 x 356 mm)

Dupleks 
drukowanie 2-stronne: 60 – 120 g/m2; A4, Letter, Legal

Szyba oryginałów  
oryginały do 216 x 297 mm

Automatyczny podajnik dokumentów  
1-stronny,  pojemność maks. 40 arkuszy, 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 
i Mac OS X 

Funkcje dodatkowe 
Skrzynka wydruków 

KOPIOWANIE
Maksymalny format oryginału  
A4 / legal

Kopiowanie ciągłe 
1–99

Zakres zoome  
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 
z szyby: 2,7 sek. w mono lub 11 sek. w kolorze (300 dpi, A4)
przez ADF: 18 str. mono lub 6 str. kolorowych (300 dpi, A4) 

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

Mkas. obszar skanowania 
A4, legal

Typy plików  
BMP, TIFF, JPG, PDF

Metody kompresji  
MMR

Funkcje  
Skanowanie kolorowe, programowanie, kontynuacja  

 FAKS
Zgodność  
ITU–T super G3

Prędkość modemu  
Maks. 33.6 kbps

Prędkość transmisji  
Poniżej 4 sekund

Prędkość skanowania  
3 sekundy

Skrócona książka adresowa  
3 numery

Ksiązka adresowa  
100 pozycji

Gęstość skanowania 
Normal: 8 pkt/mm x 3,85 linii/mm  
Fine: 8 pkt/mm x 7,7 linii/mm  
Superfine: 8 pkt/mm x 15.4 linii/mm

Maksymalny format originału  
A4, legal 

Metody kompresji  
MMR, MR, MH

Funkcje  
Rozsyłanie, odbiór do pamięci  

EKSPLOATACJA 
Średnie zużycie toneru zgodnie z normą ISO/IEC 19752  
Toner eksploatacyjny na 2 100 stron A4

Toner startowy  
wydajność  1 000 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.


