
 

 

SZYBKI I WYDAJNY KOLOR
                W MAŁYM OPAKOWANIU

Te wysokowydajne urządzenia Kyocera stanowią rewe-

lacyjne połączenie szybkości i niezawodności w prze-

twarzaniu dokementów kolorowych i czarno białych. 

Oferują użytkownikowi krótki czas wydruku i kopii 

zapewniając szybką realizację prac biurowych. Dzięki 

szybkiemu skanerowi, doskonale poradzą sobie także 

z dużymi zadaniami archiwizacji a zastosowany pełny, 

automatyczny dupleks zapewni oszczędność czasu i 

papieru. Niezwykła wydajność zastosowanych kom-

ponentów zagwarantuje  wyjątkowo niskie koszty 

eksploatacji. 

FS-C2026MFP/FS-C2126MFP
KOLOROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A4

 26 kopii/wydruków A4 na minutę w kolorze i cz/b
 35 skanów na minutę z podajnikiem dokumentów
 Drukowanie z jakością 9.600 dpi w techologii multibitowej
 Czas pierwszej kopii 10(12) sekund w cz/b (kolorze)
 Dwustronny druk, kopia, skan i faks* w standardzie
 Obsługa Active Directory, SSL i IPsec 
 Bezpieczeństwo dokumentów dzięki funkcji Private Print
 Kompaktowa budowa, prosta obsługa, cicha praca
 Wyjątkowo niskie koszty eksploatacji w tej klasie urządzeń

*Model FS-C2126MFP

Wygodny dostęp do 
wnętrza urządzenia 
zapewnia łatwą 
wymianę pojemników 
z tonerem. 

Funkcja Private Print 
wymaga identyfi-
kacji użytkownika 
przed rozpoczęciem 
pracy, zapewniając 
bezpieczeństwo na 
najwyższym poziomie.

 druk   kopia   skan   faks



* 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.
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PRESCRIBE IIc 
Prescribe IIe jest zarówno językiem sterującym jak i językiem opisu strony we wszystkich drukarkach Kyocera Mita. 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, co znacznie zmniejsza ruch 
w sieci komputerowej.

KM NetViewer 
The KM NetViewer umożliwia monitorowanie i kontrolowanie wszystkich drukarek ECOSYS i cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych 
KYOCERA z dowolnego komputera pod kontrolą systemu Windows© PC zapewniając doskonałą administrację w sieci z wykorzystaniem
standardowego protokołu SNMP. 

Monitor Statusu i Command Center  
Monitor Statusu pokazuje aktualny stan drukarki i umożliwia bezpośreni dostęp do Command Center w celu modyfikacji ustawień, do których
nie ma dostępu z poziomu sterownika (np. ustawienia sieciowe, regulacja stanu uśpienia czy blokowanie panela operatora).

Interfejs Host USB dla pamięci USB Flash 
Pliki PDF mogą być drukowane bezpośrednio z pamięci USB Flash (np. USB Pendrive) poprzez interfejs USB host. Dokumenty są wybierane
z panelu operatora. 

ECOSYS oznacza ECOlogię, 
ECOnomię oraz rozwiązania 

SYStemowe. Dzięki długowiecznym podzespołom, 
urządzenia ECOSYS odznaczają się zwięszoną 
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. 

FS-C2026MFP/FS-C2126MFP
KOLOROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A4                                        UR MULTIFUNCTIONALS FOR A4 FORMAT

INFORMACJE OGÓLNE

Technologia: KYOCERA ECOSYS, kolor Laser

Prędkość pracy: 26 stron A4 na minutę w kolorze i cz/b

Rozdzielczość: 600 x 600 dpi, 9,600 x 600 dpi multibit (druk),  
600 x 600 dpi, 256 odcieni (skan/kopia)

Wydajność maksymalna: 65.000 stron miesięcznie

Wydajność zalecana:  10.000 stron

Czas nagrzewania: ok 29 sekund 
Czas pierwszego wydruku: 9 sek. cz/b, /10.5 sek. kolor 
Czas pierwszej kopii: 10 sek. cz/b, 12 sek. kolor

Procesor: PowerPC 464 / 667 MHz

Pamięć: Standard 768 MB, maks. 1.792 MB

Kody użytkownika: 20 

Wymiary (szer x głęb x wys): 514 x 550 x 580 mm

Waga: ok 36.5 kg 

Zasilanie: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Zużycie energii: 
Drukowanie: FS-C2026MFP – 466 W / FS-C2126MFP – 477 W 
Kopiowanie: FS-C2026MFP – 470 W / FS-C2126MFP – 479 W 
Gotowość: FS-C2026MFP – 79 W / FS-C2126MFP – 79 W 
Tryb uśpienia: FS-C2026MFP – 16 W / FS-C2126MFP – 17 W

Poziom hałasu (ISO 7779/ISO 9296): 
Kopiowanie/Drukowanie: 50 dB(A) 
Gotowość: 30 dB(A)

Standardy bezpieczeństwa: TÜV/GS, CE 
To urządzenie jest produkowane zgodnie z normą jakości ISO 
9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001. 

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: 50-kartkowa taca wielofunkcyjna, 60–220 g/
m2, A4, A5, A6, B5, letter, legal, folio, koperty, inne (70 x138 to 216 
x 356 mm), 
250-kartkowa kaseta uniwersalna, 60–163 g/m2, A4, A5, A6, B5, letter, 
legal, folio, inne (105 x 148 to 216 x 356 mm), maks. pojemnośc 
wejściowa z opcjonalnymi podajnikami: 1.300 arkuszy

Dupleks: w standardzie, obsługa ppaieru 60–163 g/m2

Dwustronny podajnik dokumentów: pojemność 50 arkuszy, ska-
nowanie 1-stronne 50–120 g/m2, saknowanie 2-stronne 50–110 g/
m2, A4, A5, B5, letter, legal, inne (140 x 210 to 216 x 356 mm)

Pojemność wyjściowa: maks. 150 arkuszy drukiem do dołu

DRUKARKA

Język kontrolera: PRESCRIBE IIc

Emulacje: PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (zgodny z PostScript 3), druk 
bezpośredni PDF i XPS

Książka adresowa: 100 wpisów

Interfejs: Fast Ethernet 10/100Base-TX

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 
Ultrafine: 16 pkt/mm x 15.4 linii/mm 
Halftone: 256 odcieni szarości

Maksymalny format oryginału: A4, legal

Metody kompresji: JBIG, MMR, MR, MH

Odbiór do pamięci: 256 kartek lub więcej

Funkcje: faks sieciowy, transmisja i odbiór dokumentów 2-stron-
nych, szyfrowana transmisja i odbiór, polling, rozsyłanie

OPCJE

Obsługa papieru 
Kaseta PF-520: Maks. 500 arkuszy; 60–163 g/m2; A4, A5, B5, letter, 
legal, inne (148 x 210 mm – 216 x 356 mm) 
Kaseta PF-530: Maks. 500 arkuszy; 60–220 g/m2; A4, A5, B5, letter, 
legal, inne (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

Dodatkowa pamięć: MDDR2-256: 256 MB; MDDR2-512: 512 MB, 
MDDR2-1024: 1.024 MB

Pamięć CompactFlash*: CF-4 (4 GB) przechowywanie formatów, 
czcionek, logo, makr 

Inne 
Pamięć Flash USB: obsługa bezpośredniego druku i skanowania 
plików  PDF, XPS, TIFF, JPEG przez USB Host interface

UG-33: obsługa ThinPrint

Interfejsy opcjonalne: 
PS159: Wireless LAN (802.11b/g) 
PS1109 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45) 
PS129 Fibre Optic: 100BaseSX (SC) 
PS1129 Gigabit Fibre Optic: 1000BaseSX (SC)

CB-520: drewniana szafka na kółkach

EKSPLOATACJA

TK-590K: toner czarny 7.000 stron A4 zgodnie z ISO/IEC 19798

TK-590C, TK-590M, TK-590Y Toner-Kits: toner cyan, magenta, yellow 
na 5.000 stron A4 każdy zgodnie z ISO/IEC 19798

Tonery startowe: czarny na 3.500 stron, cyan, magenta, yellow na 
2.500 stron zgodnie z ISO/IEC 19798

GWARANCJA 

W standardzie 2-letnia gwarancja na urządzenie. Kyocera gwaran-
tuje trwałość bębna w okresie 3 lat lub wykonania 300.000 wy-
druków (w zależności od tego co wystąpi wcześniej), pod warun-
kiem, że urządzenie będzie eksploatowane i serwisowane zgodnie 
z instrukcją serwisową. 

Dostępne jest rozszerzenie gwarancji do 3 lat 
na urządzenie oraz wyposażenie opcjonalne.

    

Interfejs: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 
10/100Base-TX, gniazdo dla dodatkowego serwera druku, gniazdo 
dla opcjonalnej pamięci CompactFlash®

System operacyjne: wszystkie aktualne systemy Windows, MAC 
OS X wersja 10.2 lub wyższy, Unix, Linux jak również inne systemy 
według potrzeb

Czcionki/kody kreskowe: 93 czcionki konturowe (PCL 6, KPDL3) + 
8 (Windows Vista), 1 czcionka bitmap, 45 typów kodów 1-wymia-
rowych, 1 typ kodów 2-wymiarowych (PDF417)

Funkcje: bezpośredni wydruk szyfrowanych plików PDF, drukowa-
nie IPP, drukowanie e-mail, drukowanie WSD, druk bezpieczny 
przez SSL, IPsec, SNMPv3 i druk prywatny (wymaga rozszerzenia 
pamięci)

KOPIARKA

Format oryginału: A4/legal

Kopiowanie ciągłe: 1–999

Zakres zoom: 25–400% co 1%

Stałe współczynniki zoom: 7 zmniejszeń / 5 powiększeń

Funkcje: skanuj-raz drukuj-wielokrotnie, sortowanie elektroniczne, 
kopia 2w1/4w1, kopiowanie dokumentów ID, rezerwacja zadania,  
pilna kopia, programy, auto-dupleks, kopie dzielone, skanowanie 
ciągłe, automatyczna zmiana kaset, kontrola gęstości kopii

Tryby ekspozycji: Auto, ręczny: 7 stopni

Regulacja obrazu: Tekst, foto, mieszany, mapa

SKANER

Funkcjonalność: Skan-do-Email, Skan-do-FTP , Skan-do-SMB, 
Skan-do-USB, TWAIN , WSD

Interfejsy: Fast Ethernet 10/100Base-TX, USB Host 2.0

Szybkość skanowania: 35 str./min.  (300 dpi, A4, cz/b), 25 str./min. 
(600 dpi , A4 cz/b, 300 dpi, A4, kolor)

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

Maks. obszar skanowania: A4, legal

Rozpoznawanie oryginału: Tekst, foto, tekst + foto, OCR

Typy plików: TIFF, PDF, JPEG, XPS

Metody kompresji: MMR/JPEG

Funkcje: wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active Directory, 
szyfrowanie danych, jednoczesne wysyłanie w wielu trybach 

FAKS (tylko FS-C2126MFP)

Kompatybilność: ITU-T Super G3

Szybkość modemu: maks. 33.6 kbps

Prędkość transmisji: poniżej  3 sek.

Prędkośc skanowania: 2,5 sek.

Wybieranie jedno-przyciskowe: 22 numery

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


