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Monochromatyczna drukarka laserowa A4

NIEZAWODNA
EKONOMICZNA
WSZECHSTRONNA

Drukowanie z prędkością 50 stron A4 na minutę
Gigabitowa karta sieciowa w standardzie
Niskie zużycie prądu
Automatyczne drukowanie dwustronne w standardzie
Możliwość rozbudowy aż do 6 podajników papieru
Alfanumeryczna klawiatura
Wygodne i łatwe drukowanie bezpośrednio z USB
Bęben ceramiczny na 500 000 arkuszy A4
Bardzo niskie koszty eksploatacji

KYOCERA FS-4200DN drukuje z prędkością 50 stron
na minutę, może zostać wyposażone w dodatkowe
pojemniki papieru o maksymalnej pojemności do
2600 arkuszy oraz doskonale integruje się z każdym
środowiskiem sieciowym. Dzięki trwałym i wydajnym komponentom drukarka charakteryzuje się
niezwykle niskimi kosztami eksploatacyjnymi oraz
niewielkim wpływem na środowisko.

Toner na 25 000
wydruków oraz
bęben ceramiczny na
500 000 wydruków
gwarantują bardzo
niskie koszty
eksploatacji.

Bezpieczny dostęp
oraz możliwość
druku poufnego
dzięki nowoczesnemu panelowi
sterowania.

FS-4200DN
Monochromatyczna drukarka laserowa A4
ECOSYS oznacza ECOlogię, ECOnomię
oraz rozwiązania SYStemowe. Dzięki
trwałym komponentom, urządzenia ECOSYS odznaczają
się zwiększoną wydajnością 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
umożliwia dostosowanie urządzenia do posiadanej przez
użytkownika sieci informatycznej.

PRESCRIBE IIe
Prescribe IIc jest zarówno językiem sterującym jak i językiem opisu strony we wszystkich drukarkach Kyocera. To dzięki niemu możliwe jest drukowanie kompleksowej grafiki, logo oraz formularzy pod każdym systemem operacyjnym. Formularze mogą zostać na stałe zapisane w urządzeniu
i natychmiast drukowane na żądanie użytkownika z panelu sterowania.
KYOCERA NetViewer
KYOCERA NetViewer umożliwia monitorowanie i kontrolowanie drukarek ECOSYS i urządzeń wielofunkcyjnych KYOCERA z dowolnego komputera pod
kontrolą systemu Windows, zapewniając doskonałą administrację w sieci z wykorzystywaniem standardowego protokołu SNMP.
Command Center RX
Command Center RX pozwala zarządzać ustawieniami drukarki za pomocą przeglądarki internetowej.
Koszty eksploatacji
Zastosowanie w urządzeniach KYOCERA technologii ECOSYS oraz rozdzielności bębna i tonera umożliwia zmniejszenie kosztów eksploatacji.

DANE OGÓLNE

DRUKOWANIE

OPCJE

Technologia: KYOCERA ECOSYS, mono laser

Procesor: PowerPC 465 / 750 MHz

Wyświetlacz: 5-liniowy LCD z klawiaturą alfanumeryczną

Pamięć: 256 MB RAM, maks. 1280 MB RAM

Prędkość drukowania: 50 stron A4 na minutę

Wydajność: 250 000 stron miesięcznie

Interfejsy:
USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host, Gigabit Ethernet
(10/100/1000BaseT), gniazdo na opcjonalny serwer druku lub
dysk twardy, gniazdo na opcjonalne karty SD/SDHC

Czas nagrzewania: Ok. 20 sekund

Język kontrolera: PRESCRIBE IIe

Czas wydruku pierwszej strony: Ok. 9 sekund

Emulacje:
PCL6 (PCL5c / PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), XPS Direct
Print*, PDF Direct Print 1.7, IBM Proprinter X24E,
Epson LQ-850 z automatycznym przełączaniem emulacji

PF-320 Podajnik papieru (maks. 4 szt.): Maks. 500
arkuszy; 60–120 g/m2; A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w
zakresie 148 x 210 mm – 216 x 356 mm
PF-315 + Podajnik papieru i PB-325 Baza pod drukarkę:
Maks. 2000 arkuszy, 60–220 g/m2, nie łączyć z PF-320
CB-360 Szafka: Drewniana podstawa pod drukarkę
PT-320 Taca odbiorcza: 250-arkuszy wydrukiem do góry
Rozszerzenie pamięci:
MDDR2-512: 512 MB, MDDR2-1024: 1024 MB
SD/SDHC-Karty:
1 gniazdo (do 32 GB) na magazynowanie dokumentów w
tym funkcja “poufnego drukowania”
HD-6 SSD Dysk twardy: 32 GB

Rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi

Wymiary (szer x gł x wys): 380 mm x 416 mm x 320 mm
Waga: Ok. 14,6 kg
Napięcie zasilania: 220/240 V, 50/60 Hz
Zużycie energii:
Drukowanie: 677 W
Tryb gotowości: 12,8 W
Tryb uśpienia (ECOpower): 1,6 W

Obsługiwane systemy operacyjne:
Wszystkie aktualne wersje Windows, Mac OS X wersja 10.4
lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb

Poziom hałasu (ISO 7779 / ISO 9296):
Drukowanie: 54,4 dB(A)
Tryb gotowości: 27,3 dB(A)

Czcionki:
93 czcionek outline PCL/PostScript, 8 czcionek dla Windows
Vista, czcionka bitmapowa, 45 typów kodów kreskowych (np.
EAN8, EAN13, EAN128) jednowymiarowych, jeden typ
czcionek kodów kreskowych dwuwymiarowych (PDF-417)

Certyfikaty: GS, TÜV, CE - drukarka produkowana zgodnie z
normą jakości ISO 9001 i normą ochrony środowiska ISO 14001

Zintegrowany system zliczania wydruków: 100 kodów
departamentowych

OBSŁUGA PAPIERU

EKSPLOATACJA

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości
maks. 0,11 mm.

TK-3130: Toner czarny o wydajności 25 000 stron A4 zgodnie
z normą ISO/IEC 19752; toner startowy o wydajności 10 000
stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19752

Pojemność wejściowa:
Taca wielofunkcyjna na 100 arkuszy; 60–220 g/m2;
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 – 216 x
356 mm; podajnik papieru na 500 arkuszy; 60–120 g/m2; A4,
A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 – 216 x
356 mm; maks. pojemność wejściowa (z opcjami): 2600
arkuszy

Data Security Kit (E)
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):
Czytnik kart USB z zestawem Card Authentication Kit (B)
Opcjonalne interfejsy:
IB-51: Wireless LAN (802.11b/g/n)
IB-32: Parallel IEEE1284 interfejs
GWARANCJA
2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na
bęben na 3 lata lub 500 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi
wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową.
Możliwość rozszerzenia gwarancji na
urządzenie i opcje do 5 lat.

Moduł dupleksu:
Drukowanie dwustronne: A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w
zakresie 140 x 210 mm – 216 x 356 mm, 60–120 g/m2
Pojemność wyjściowa: 500 arkuszy wydrukiem do dołu

Arcus S.A.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
tel.: +48 22 536 09 00
faks: +48 22 831 70 43
www.arcus.pl
e-mail: biuro@arcus.pl

KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa 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.
*

Wymaga rozszerzenia pamięci

Produkt na zdjęciu zawiera dodatkowe wyposażenie.

Dystrybutor KYOCERA w Polsce:

