
6-sekundowy czas
wydruku pierwszej strony,

pozwoli na zwi´kszenie
produktywnoÊci.

Mo˝liwoÊç zainstalowania
czterech niezale˝nych
podajników papieru.

drukarka kopiarka skaner faxFS-1300D
MONOCHROMATYCZNA DRUKARKA A4

FS-1300D jest drukarkà nabiurkowà, która
pomo˝e w sytuacji, gdy jest du˝o pracy.
Niezawodne i solidne urzàdzenie pozwoli
wybrnàç z ci´˝kiej sytuacji. Mo˝liwoÊç
automatycznego wydruku dwustronnego
w standardzie i szybki silnik drukarki
sprawià, i˝ wydajnoÊç Twojego biura
zwi´kszy si´, a koszty zmalejà. Wysoka
jakoÊ wydruku, da Twoim dokumentom
bardziej profesjonalny wyglàd!
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• 28 stron A4 na minut´

• Podajniki papieru na max. 800 arkuszy (wliczajàc opcje)

• Automatyczny druk dwustronny w standardzie

• Solidne i niezawodne urzàdzenie o kompaktowych rozmiarach

• Wydajny sterownik i 32 MB pami´ci RAM w standardzie

• Trwałe podzespoły i łatwa konserwacja



OGÓLNE

Technologia: Laserowa, Kyocera Mita ECOSYS
SzybkoÊç drukowania: 28 stron A4 na minut´
RozdzielczoÊç: 1200 x 1200 dpi
Czas wydruku pierwszej strony: 6 sekund
Przewidywalny miesi´czny wydruk stron: 20,000 stron
Poziom hałasu (ISO 7779): Drukowanie: 53 dB (A)
Czuwanie: 30 dB (A), Tryb oszcz´dzania energii (power-saving)
– niezmierzalnie niski
Pobór mocy: Drukowanie: 439 W
Czuwanie: 8,3 W
UÊpienie (ECOpower): 4,4 W
Zasilanie: AC 220 – 240V, 50/60Hz
Wymiary (szer. x gł´b. x dł.) 375 x 393 x 250 mm
Waga: 10 kg
Certyfikaty: GS/TÜV/CE, PTS
Drukarki produkowane zgodnie z normà jakoÊci ISO 9001
i normà ochrony Êrodowiska ISO 14001

OBSŁUGA PAPIERU

PojemnoÊç wejÊciowa: Podajnik papieru na 250 arkuszy,
60-120 g/m2, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom
(105 x 148 mm to 215.9 x 297 mm)
Podajnik wielofunkcyjny na 50 arkuszy, 60-220 g/m2, A4, A5,
A6, B5, Letter, Custom (70 x 148 mm to 215.9 x 356 mm)
Max. pojemnoÊç wejÊciowa z opcjonalnym podajnikiem
papieru PF-100: 800 kartek
PojemnoÊç tacy odbiorczej: 250 kartek nadrukiem
do dołu

INTERFEJS

Interfejs standardowy: USB 2.0 (pełna szybkoÊç), KUIO-LV
standardowe gniazdo na dodatkowy interfejs

KONTROLER

Pami´ç: 32 MB + ECOmemory, maksynalnie 544 MB w jednym
gnieêdzie DDR SDRAM DIMM
Procesor: PowerPC 405F5 / 360 MHz
Emulacje: PCL6, PCL5e, PJL, KPDL3 (PostScript 3)
z automatycznym przełàczaniem emulacji (AES), Line Printer,
IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630
J´zyk sterujàcy: Prescribe IIe
Czcionki: 80 czcionek kraw´dziowych dost´pnych
we wszystkich emulacjach, czcionka bitmapowa, 45 typów
czcionek kodów kreskowych jednowymiarowych, jeden typ
czcionek kodów kreskowych dwuwymiarowych (PDF-417)

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner TK-130: Drobnoziarnisty, jednoskładnikowy toner
na 7,200 stron przy 5% pokryciu (ISO/IEC 19752)

OPCJE

Opcje dodawania i obsługi papieru
Podajnik papieru PF-100: uniwersalna kaseta na 250
kartek(maks.2), 60-105 g/m2, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal,
definiowany (148 x 210 mm – 216 x 356 mm);
Szafka CB-100: podstawa pod drukark´ z miejscem
na materiały eksploatacyjny (papier, toner)

Opcjonalna pami´ç
Pami´ç drukarki: 1 gniazdo DIMM (64, 128, 256 lub 512 MB)
Karta CompactFlash®: 1 gniazdo (do 2 GB), formularze,
czcionki, loga, makra
Opcjonalne interfejsy
Karta sieciowa IB-23: 10Base-T/100Base-TX
SB-110: 10Base-T/100Base-TX
SB-110Fx: 10Base-T/100Base-TX, FibreOptic

GWARANCJA

Gwarancja 2 letnia w standardzie. Kyocera gwarantuje 3 letnià
lub 100,000 stron trwałoÊç b´bna (zale˝nie od tego który z wa-
runków wystàpi wczeÊniej) przy zało˝eniu, ˝e ka˝da z drukarek
b´dzie stosowana i czyszczona zgodnie z instrukcjà.

Dla drukarek i urzàdzeƒ
opcjonalnych dost´pne jest
rozszerzenie gwarancji do 3 lat.

Wybierz odpowiednià opcj´
dostosowanà do Twoich potrzeb:
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Wy∏àczny dystrybutor na Polsk´:
Arcus S.A.
ul. Miła 2, 00-180 Warszawa
tel. : 022-53-60-800, fax.: 022-83-17-043
NIP: 526-03-08-803, Numer KRS: 0000271167
Sàd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 729 668,10 zł.

Autoryzowany partner handlowy Kyocera Mita:

FS-1300D – Kyocera Mita nie gwarantuje, ˝e jakiekolwiek podane tu dane sà wolne od bł´du. Producent i dystrybutor zastrzega
sobie prawo do zmiany parametrów bez powiadamiania. Informacja jest zgodna z wiedzà na dzieƒ jej przygotowania. Jakiekolwiek
inne znaki handlowe i nazwy produktów mogàce byç znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi nale˝à do
ich właÊcicieli.

TECHNOLOGIA URZÑDZENIA:
FS-1300D posiada w standardzie złàcze USB, a jako opcja istnieje mo˝liwoÊç zainstalowania karty sieciowej. Kyocera dostarcza tak˝e
jednolity system zarzàdzania urzàdzeniami, który b´dzie idealny dla administratorów. Oznacza to, ˝e ten sam sterownik mo˝e byç u˝yty,
przez ka˝de urzàdzenie drukujàce Kyocery w sieci; niezale˝nie od tego czy jest to drukarka nabiurkowa czy zaawansowane urzàdzenie
wielofunkcyjne. Tyko Kyocera dostarcza tych wyrafinowanych rozwiàzaƒ informatycznych.
PRESCRIBE IIe
Prescribe IIe jest zarówno j´zykiem sterujàcym, jak i j´zykiem opisu strony, we wszystkich drukarkach Kyocera Mita. To dzi´ki niemu mo˝liwe jest
drukowanie kompleksowej grafiki, loga oraz formularzy pod ka˝dym systemem operacyjnym (np. DOS). Formularze mogà zostaç na stałe zapi-
sane w drukarce i natychmiast drukowane na ˝àdanie u˝ytkownika z panelu sterowania, co znacznie rozładowuje ruch w sieci komputerowej.
NARZ¢DZIA MONITOROWANIA I STANU/ KM-NET Viewer:
Ustawienia drukarki mogà byç sprawdzone w formie wizualnej i poprawione za pomocà komputera osobistego. Rozwiàzanie Status
monitor zapewnia łatwà zmian´ ustawieƒ drukarki i sprawdzania jej statusu za pomocà złàcza USB. KM-NET Viewer to zaawansowa-
ny system operacyjny, słu˝àcy do zarzàdzania drukarkà u˝ywajàcy standardowego protokołu SNMP.

System ECOSYS został stworzo-
ny dla zmniejszenia kosztów

utrzymania i eksploatowania drukarek. Ta
unikalna technologia pozwala zredukowaç
wydatki potrzebne na u˝ytkowanie urzàdzeƒ.
Kyocera zapewnia tak˝e innowacyjnà techno-
logi´ oddzielnej wymiany b´bna i tonera.
Teraz nie trzeba ju˝ wyrzucaç sprawnego
b´bna połàczonego z pojemnikiem na toner.
Wystarczy jedynie wymieniç pojemnik z tone-
rem. Dzi´ki temu oszcz´dza u˝ytkownik, jed-
noczeÊnie bardziej dbajàc o Êrodowisko.
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MONOCHROMATYCZNA DRUKARKA A4
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