FS-6025MFP/FS-6025MFP B/FS-6030MFP
ČERNOBÍLÁ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4/A3

PROFESIONÁLNÍ,
UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÉ
CHCETE

MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ, NA KTERÉ SE MŮŽETE

SPOLEHNOUT?
25/30 černobílých stran A4 za minutu
12/15 černobílých stran A3 za minutu
Doba do vytištění první strany: 9,2 sekund nebo méně
Profesionální tisk, kopírování, barevné skenování i faxové funkce (fax volitelně)
Kapacita až 1 600 listů a široké možnosti manipulace s papírem
Snadná instalace a obsluha
Jednoduché ovládání díky průvodci na panelu stroje
Nízká hlučnost na úrovni stolních tiskáren
Kompaktní, 360° všestranný moderní design se hodí do každé kanceláře
Komponenty s dlouhou životností zajišťují výjimečnou efektivitu a spolehlivost
Mimořádně nízké provozní náklady

Tato nová multifunkční zařízení nabízí všechny
výhody mimořádně kvalitního zpracování
dokumentů a jsou tak vhodná pro všechny
pracovní skupiny a menší kanceláře. Vyspělá
funkčnost, jednoduché ovládání přes dotykový
panel, a řada funkcí pro manipulaci s papírem,
to vše v důmyslně navrženém kompaktním
zařízení. Každý uživatel, kterému nejsou
lhostejné náklady na tisk a bere ohled na životní
prostředí, jistě ocení unikátní technologii
ECOSYS, která prodlužuje životnost, eliminuje
dopad na životní prostředí a snižuje tiskové
náklady bez omezení spolehlivosti provozu.

Automatický
oboustranný
podavač originálů
s kapacitou
až 50 listů.

Přizpůsobitelný
barevný dotykový
panel nabízí rychlý
a snadný přístup
k často používaným
funkcím.

Díky užití
komponent
s dlouhou životností,
je toner jediným
spotřebním materiálem potřebným
pro vytištění prvních
300 000 stran.

FS-6025MFP/FS-6025MFP B/FS-6030MFP
ČERNOBÍLÁ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4/A3

PRESCRIBE IIc
Díky vlastnímu řídícímu jazyku PRESCRIBE IIc je možno nezávisle na systému vytvářet komplexní grafická zobrazení, loga
a formuláře (dokonce i vícedílné) a ukládat a aktualizovat je přímo v tiskárně. Tím odpadá jejich zpracování v tiskových
souborech. Jsou přístupné podle potřeby, což zároveň snižuje i zatížení sítě.
KM NetViewer
Prohlížeč KM-NET VIEWER umožňuje komplexní monitorování a kontrolu všech tiskáren a digitálních multifunkčních
zařízení KYOCERA z kteréhokoli PC a zajišťuje tak ideální správu sítě. Podporuje rovněž standardizovaný protokol SNMP.
Monitor stavu a příkazové centrum
Monitor stavu zobrazuje aktuální stav tiskáren a poskytuje přímý přístup do příkazového centra, kde lze modifikovat
složitější nastavení, která není možno provádět standardními ovladači (např. síťová nastavení, nastavení klidového
režimu nebo blokování ovládacího panelu).
Hostitelské rozhraní pro USB Flash Memory
Soubory PDF, XPS, TIFF a JPEG lze vytisknout přímo z paměti USB Flash (např. z USB disku) přes hostitelské rozhraní.
Požadované dokumenty je možno vybrat přímo z ovládacího panelu tiskárny bez prostřednictví počítače.

OBECNÉ VLASTNOSTI

TISKOVÉ FUNKCE

Technologie: Černobílá laserová technologie Kyocera ECOSYS
Rychlost tisku: FS-6025MFP: 25/12 stran A4/A3/min
FS-6030MFP: 30/15 stran A4/A3/min
Rozlišení: 600 x 600 dpi (tisk, skenování, kopírování)
Provozní cyklus
FS-6025MFP: max. 80 000 stran za měsíc,
průměrně 4 000 stran za měsíc**
FS-6030MFP: max. 100 000 stran za měsíc,
průměrně 5 000 stran za měsíc**
Doba zahřívání: Méně než 20 sekund
Doba do vytištění první strany: Méně než 8 sekund
Doba do vytištění první kopie
9,2 sekund nebo méně (z podavače originálů),  
7,8 sekund nebo méně (ze skla)
Napájecí soustava: 220/240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie
FS-6025MFP: Tisk: 553 W; Kopírování: 553 W;
Pohotovostní režim: 119 W; Klidový režim: 1 W
FS-6030MFP: Tisk: 570 W; Kopírování: 570 W;
Pohotovostní režim: 119 W; Klidový režim: 1 W
Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296)
Kopírování/tisk: 46,4 dB(A)
Pohotovostní režim: 26,4 dB(A)
Rozměry včetně vrchního krytu originálu
(Š x H x V): 590 x 590 x 586,5 mm (FS-6025MFP/B)
Rozměry včetně oboustranného podavače originálů
(Š x H x V): 590 x 590 x 694 mm (FS-6025MFP/FS-6030MFP)
Hmotnost včetně vrchního krytu originálu
cca 46,5 kg včetně zásobníku toneru
Hmotnost včetně oboustranného podavače originálů
cca 52,2 kg včetně zásobníku toneru
Certifikáty: GS, TÜV, CE
Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001
a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

Procesor: PowerPC 464 / 800 MHz
Paměť: Standardně 512 MB, volitelně max. 1 536 MB
Emulace: PCL 6 (5e/XL), KPDL 3 (kompatibilní s PostScript 3),
PDF přímý tisk, XPS přímý tisk
Řídící jazyk: PRESCRIBE IIc
Fonty/Čárové kódy
93 obrysových fontů (PCL6,KPDL3) + 8 (Windows Vista),
OCR: OCR-A, OCR-A kana, OCR-B, OCR-B kana, OCR-kana
bitmapové fonty, 45 typů jednodimenzionálních čárových
kódů, 1 typ dvojdimenzionálních čárových kódů (PDF- 417)
Operační systémy: Všechny stávající operační systémy
Windows, Mac OS X verze 10.2 a vyšší, Unix, Linux a také
další operační systémy dle požadavků.
Integrované účtování: 100 kódů pro jednotlivá oddělení
Funkce tisku: Šifrovaný PDF přímý tisk, IPP tisk, tisk
e-mailu, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPsec, SNMPv3
Standardní rozhraní: USB 2.0 (vysokorychlostní),
USB Host 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, slot pro
volitelný tiskový server, slot pro volitelnou paměťovou kartu

ZPRACOVÁNÍ PAPÍRU
U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází
z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím
papír doporučený společností Kyocera za standardních
podmínek okolního prostředí.
Vstupní kapacita
Univerzální zásobník na 500 listů; 60-163 g/m2,
A3, A4, A5, B5, letter, legal, folio,
Víceúčelová přihrádka na 100 listů; 45-256 g/m2,
(52-163 g/m2 pro větší velikost než A4/letter);
A3, A4, A5, A6, B5, letter, legal, folio, obálky,
Custom (98 x 148 – 297 x 432 mm)
Max. vstupní kapacita včetně volitelných doplňků
1600 listů
Duplexní jednotka
Standardní duplexní jednotka na 60-163 g/m2
Oboustranný podavač originálů: 50 listů, jednostranné
skenování 45–160 g/m2, duplexní skenování 50–120 g/m2, A3,
A4, A5, B5, letter, legal, custom (140 x 182 – 297 x 432 mm),
(FS-6025MFP/FS-6030MFP)
Výstupní kapacita: Max. 300 listů, 250 listů potiskem
dolů (hlavní přihrádka) + 50 listů (oddělovač úloh)

KOPÍROVACÍ FUNKCE
Max. velikost originálu: A3/ledger
Souvislé kopírování: 1–999
Zvětšení / zmenšení: 25–400% po 1% krocích
Přednastavené poměry zvětšení / zmenšení
5 hodnot zvětšení / 5 hodnot zmenšení
Digitální funkce: skenování do paměti, třídění,
2 a 4 originály na jednu kopii, rezervování úlohy, prioritní
tisk, program, automatické duplexní kopírování, rozdělená
kopie, souvislé skenování, automatická změna zásobníků
(je nutný PF-470 nebo PF-471), kontrola hustoty kopírování,
prevence proti prosvítání
Expoziční módy: Automatický, ruční: po 7 krocích
Kvalita obrazu
text, foto, text + foto, grafika/mapa, kopie/tisk
SKENOVACÍ FUNKCE
Funkce: skenování do e-mailu, skenování do FTP, skenování
do PC, skenování do USB Host, síťový TWAIN, WSD sken
Rychlost skenování: černobíle - 40 orig./min.
(300 dpi, A4), barevně - 20 orig./min. (300 dpi, A4)
Rozlišení skenování: 600, 400, 300, 200 dpi
(256 odstínů šedi na jednu barvu)
Max. velikost originálu: A3, ledger
Typy originálu: Text, foto, text + foto, OCR
Formát výstupu: TIFF, PDF, JPEG, XPS
Formát komprese: MMR/JPEG
Funkce: integrovaný adresář, šifrovaný přenos dat,
vícenásobné odesílání (e-mail, fax, složka SMB/FTP, tisk)
Rozhraní: Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, USB Host 2.0
FAXOVÉ FUNKCE (volitelně)
Kompatibilita: ITU-T Super G3
Rychlost modemu: Max. 33,6 kbps
Rychlost odeslání: Méně než 3 sekundy
Rychlost skenování: 2 sekundy (Quick Scanning, Bitmap)

Hustota skenování:
Normal: 8 bodů/mm x 3,85 řádků/mm
Fine: 8 bodů/mm x 7,7 řádků/mm
Superfine: 8 bodů/mm x 15,4 řádků/mm
Ultrafine: 16 bodů/mm x 15,4 řádků/mm
Půltón: 8 bodů/mm x 7,7 řádků/mm
Maximální velikost originálu: A3, ledger
Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH
Příjem do paměti: 700 listů nebo více
Adresář: 200 faxových čísel
Funkce: Síťové faxování, duplexní přenos a příjem, šifrovaný
přenos a příjem, přenos a příjem na výzvu, rozesílání
Rozhraní
Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, telefonické rozhraní
VOLITELNÉ DOPLŇKY
Manipulace s papírem
Podavač papíru PF-470
Max. 500 listů, 60–163 g/m2, A3, A4, B5, A5, letter, legal,
Custom (98 x 148 mm – 297 x 432 mm)
Podavač papíru PF-471
Max. 2x 500 listů, 60–163 g/m2, A3, A4, B5, A5, letter, legal,
Custom (98 x 148 mm – 297 x 432 mm)
Dokončovací zařízení DF-470
Max. 500 listů, 52–256 g/m2, A3, A4, B5, A5, letter, legal,
Custom (98 x 148 mm – 297 x 432 mm), vyžaduje AK-470
Propojovací kit AK-470: pro DF-470
Stolek CB-470
Dřevěný stolek vysoký s úložným prostorem (pojízdný)
Stolek CB-471
Dřevěný stolek nízký (pouze pro sestavy s PF-470 nebo PF-471)
Stolek CB-472
Kovový stolek vysoký s úložným prostorem (pojízdný)
Stolek CB-473
Kovový stolek nízký (pouze pro sestavy s PF-470 nebo PF-471)
Paměť
Rozšíření paměti: MDDR2-256: 256 MB;
MDDR2-512: 512 MB, MDDR2-1024: 1 024 MB
Karta CompactFlash*
CF-4 (4 GB) ukládání formulářů, fontů, log a maker
Ostatní
Paměť USB Flash: podporuje přímý tisk a skenování
souborů PDF, XPS, TIFF, JPEG přes hostitelské rozhraní USB
UG-33: podpora ThinPrintu
Volitelné rozhraní
Faxový systém (U)
IB-50: Síťová karta, Gigabit Ethernet
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
Zásobník toneru TK-475:
Mikrojemný černý toner na 15 000 stran A4 (ISO/IEC 19752)
Kapacita startovacího toneru je 3 000 stran A4
v souladu s normou ISO/IEC 19752
ZÁRUKA
Standardní záruka je 2 roky. Kyocera zaručuje životnost válců
a vývojnic po dobu 2 let nebo do vytištění 300 000 stran
(která okolnost nastane dříve) za předpokladu, že je tiskárna
používána a čištěna v souladu se servisními pokyny
Rozšíření záruky na místě až na 5 let
na tiskárnu a volitelné doplňky.

Váš Obchodní Partner KYOCERA:

JANUS spol. s r.o. – Sarajevská 8 – Praha 2 – tel.: 222 562 246 – fax: 222 563 255
www.janus.cz – info@janus.cz – KYOCERA MITA Corporation – www.kyoceramita.com
FS-6025_6030MFP/FS-6025MFP B – Česky – Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela
přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto
datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky
nebo registrované obchodní značky svých společností. ** založeno na 36 měsíčním užívání

Distributor

Produkt je zobrazen včetně volitelných doplňků.

ECOSYS znamená ECOlogy, ECOnomy a SYStemprinting.
Zařízení ECOSYS jsou vybavena komponenty s dlouhou
životností, které zvyšují jejich odolnost a snižují náklady údržbu, správu
a spotřební materiál, a tím i celkové náklady na vlastnictví. Životnost
tiskového válce, vývojnice a zažehlovací jednotky je u FS-6025MFP/
FS-6025MFP B/FS-6030MFP navržena na 300 000 stran. Jediným
spotřebním materiálem je pouze toner, čili odpadní materiály nijak
nezatěžují životní prostředí. Modulární konstrukce umožňuje přidávání
funkcí zkvalitňujících pracovní proces a integrovaný systémový software
zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Tisková zařízení Kyocera tak
přijdou levněji Vás i životní prostředí.

