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MONOCHROMATYCZNA DRUKARKA LASEROWA A4

NAJMNIEJSZA
Z

DRUKARKA

BĘBNEM CERAMICZNYM,

DUPLEKSEM ORAZ KARTĄ SIECIOWĄ

Drukowanie z prędkością 25 stron A4 na minutę
Podajnik na 250 arkuszy A4 oraz podajnik ręczny
Interfejsy USB i sieciowe w standardzie
Automatyczne drukowanie dwustronne
Zaprojektowana dla środowiska Windows i Mac
Kompaktowe wymiary drukarki
Cichy tryb drukowania dzięki funkcji "Quiet Mode"
Bęben ceramiczny na 100 000 wydruków
Koncepcja ECOSYS

Mała i wielofunkcjonalna drukarka laserowa
marki Kyocera. FS-1061DN to idealne rozwiązanie
dla małych grup roboczych. Łatwo wpasowuje się
do środowiska biurowego. Dzięki funkcji "Quiet
Mode" może drukować z niższym poziomem
hałasu, co daje wyższy komfort dla użytkownika.
W standardzie posiada bęben ceramiczny na 100
000 wydruków, automatyczny dupleks oraz kartę
sieciową.

Rozkładana kaseta
na papier pozwala
oszczędzić miejsce na
biurku, kiedy drukarka
jest nieużywana.

Automatyczny dupleks
pozwala oszczędzać
koszty drukowania oraz
papieru.

FS-1061DN
MONOCHROMATYCZNA DRUKARKA LASEROWA A4
ECOSYS oznacza ECOlogię, ECOnomię oraz rozwiązania
SYStemowe. Dzięki długowiecznym podzespołom, urządzenia
ECOSYS odznaczają się zwiększoną trwałością i niskimi kosztami posiadania w
zakresie utrzymania administracji oraz eksploatacji.

Dzięki rozdzielności tonera i bębna, 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.

OGÓLNE

OBSŁUGA PAPIERU

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Technologia
KYOCERA ECOSYS Laserowa

Wszystkie pojemności obliczane są na podstawie papieru o
grubości maks. 0,11 mm. Zalecamy korzystanie z papieru
rekomendowanego przez Kyocerę w normalnych warunkach
środowiskowych.

Wydajność tonerów podane w oparciu o normę
ISO /IEC 19752

Szybkość drukowania
25 stron A4 na minutę

Obciążalność
Max. 15,000 stron na miesiąc

Pojemność wejściowa
1-arkuszowa taca podawcza; 60–220 g/m2; A4, A5, A6, B5, B6,
Letter, Legal, Custom (70 x 148–216 x 356 mm)
Podajnik papieru na 250 arkuszy; 60–220 g/m2; A4, A5, A6, B5, B6,
Letter, Legal, Custom (105 x 148–216 x 356 mm)

Nagrzewanie
Ok. 18 sekund lub mniej

Automatyczne drukowanie dwustronne
Duplex: 60 – 120 g/m2; A4, Letter, Legal

Czas pierwszej strony
Ok. 9.5 sekund lub mniej

Pojemność wyjściowa
150 arkuszy nadrukiem do dołu

Wymiary (sz x gł x wys)
358 mm x 276 mm x 241 mm

KONTROLER

Waga
Ok. 6.7 kg

Procesor
ARM 390 MHz

Zasilanie
AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Zużycie energii
Drukowanie: 346 W
Czuwanie: 6 W
Uśpienie: 3 W

Pamięć
32 MB RAM

Poziom hałasu (ISO 7779/ISO 9296):
Drukowanie: 50 dB(A) / Quiet mode: 49dB(A)
Czuwanie: 29 dB(A)
Uśpienie: Niezmierzalnie niski

Systemy operacyjne
Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2
and Mac OS X

Rozdzielczość
1,200 dpi (1,800 x 600)

Toner TK-1125
Toner czarny umożliwiający wydrukowanie 2 100 stron A4
Toner startowy: czarny umożliwiający wydrkuowanie 1 000 stron A4
GWARANCJA

2-letnia gwarancja w standardzie. Kyocera gwarantuje 3-letnią
trwałość bębna lub 100 000 wydrukowanych stron (w zależności
od tego, który z warunków wystąpi wcześniej) przy założeniu,
że każda z drukarek będzie stosowana i czyszczona zgodnie z
instrukcją.

Interfejs
USB 2.0 (Hi-Speed), FastEthernet (10/100BaseTX)
Emulacje
Host-based

Certyfikaty: TÜV/GS, CE

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 oferty handlowej.
Jakiekolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogące być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich
właścicieli.

