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• Drukowanie 35 stron A4 na minut´ z rozdzielczoÊcià 1200 dpi
• Najni˝sze koszty druku za jednà stron´ w swojej klasie
• Podajnik na 500 arkuszy w standardzie

Drukarka FS-3900DN posiada w standardzie kart´ sieciowà oraz mo˝liwoÊç
drukowania dwustronnego. Dodatkowo
Kyocera Mita w standardowym wyposa˝eniu pozwala administratorom rozliczaç
koszty druku po u˝ytkownikach, zliczajàc
indywidualne liczniki wydrukowanych
stron nawet do 100 zdefiniowanych u˝ytkowników. FS-3900 DN to idealne i najtaƒsze rozwiàzanie dla grup roboczych.

Dla podwy˝szenia
produktywnoÊci mo˝na
zainstalowaç do 3
dodatkowych podajników
po 500 arkuszy A4.

• 64 MB pami´ci w standardzie
• Automatyczny dupleks

Zdalna konfiguracja
urzàdzeƒ, monitorowanie
ich stanu, ostrzeganie
alertami oraz graficzna
wizualizacja aktualnego
stanu urzàdzenia.

FS-3900DN
MONOCHROMATYCZNA DRUKARKA A4
DYSK TWARDY I KARTY COMPACTFLASH
Karty CompactFlash dajà do dyspozycji dodatkowe miejsce do przechowywania czcionek, logo, formularzy jak i makr API i PRESCRIBE.
Opcjonalny dysk twardy oferuje jeszcze wi´cej funkcji do zarzàdzania dokumentem. Na dysku twardym mo˝na przechowywaç zadania
do drukowania, a drukowane wczeÊniej zadania drukowaç ponownie z panelu sterowania. Monta˝ dysku twardego umo˝liwia: utajnianie wydruku poprzez u˝ycie 4 cyfrowego PIN'u (Private Print), funkcj´ Quick Copy (wydruk jednej kopii i póêniejsze dodrukowanie dowolnej iloÊci kopii), Proof and Hold (sprawdzenie pierwszej strony przed zatwierdzeniem drukowania).
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 zapisane w drukarce i natychmiast drukowane na ˝àdanie u˝ytkownika z panelu sterowania, co znacznie rozładowuje ruch w sieci komputerowej.
KOSZTY EKSPLOATACJI
Kyocera zadbała tak˝e o to co najwa˝niejsze w drukarkach, czyli niskie koszty eksploatacji. Jako lider w tej dziedzinie na rynku zapewnia
swoim urzàdzeniom maksymalnie niskie koszty eksploatacji. To rozwiàzanie ma na celu zapewnienie u˝ytkownikowi jak najwi´kszych
zysków z eksploatowania drukarek Kyocera. Jest to mo˝liwe dzi´ki technologii ECOSYS oraz technologii rozdzielenia b´bna od tonera,
a tak˝e bardzo wytrzymałym komponentom.

Technologia ECOSYS jest oparta
na bardzo wytrzymałych komponentach. B´ben drukarki FS-3900DN został
zaprojektowany tak, aby móc wydrukowaç do
300 000 stron. Dzi´ki technologii ECOSYS
wymianie podlega jedynie toner, co sprawia,
˝e koszty eksploatacji drukarki sà bardzo
niskie. FS-3900DN ma najni˝sze koszty
wydruku w swojej klasie. Poza tym drukarki
Kyocera sà przyjazne Êrodowisku.

OGÓLNE

KONTROLER

Opcjonalne interfejsy
PrintServer IB-23: 10Base-T/100Base-TX
SB-110/IC-109: 10Base-T/100Base-TX
SB-110FX: Fast FiberLink 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX,
FiberOptic
SB-110FX Fast FiberLink: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX,
FiberOptic
SB-50: 10Base-FL, Fiberlink
SB-60: TokenRing STP/UTP
SB-70: Bezprzewodowa sieç lokalna – IEEE 802•11b
SB-80: Drugi port równoległy – IEEE 1284
SB-140: 10Base-2/10Base-T/100Base-TX,
IB-11: Port szeregowy RS-232C (max. 115.2kbps)

Pami´ç: 64 MB w standardzie z opcjà rozszerzenia do 576 MB
Procesor: PowerPC 440 / 400 MHz
Emulacje: PCL6, PCL5e, PJL, KPDL3 (PostScript 3), Line
Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630,
PDF Direct Printing
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)
Funkcje drukowania: Automatyczny druk dwustronny,
Accounting, PDF Direct Print, eMPS, USB-Host

GWARANCJA
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
Gwarancja 2 letnia w standardzie. Kyocera gwarantuje 3 letnià
lub 300,000 stron trwałoÊç b´bna (zale˝nie od tego który
z warunków wystàpi wczeÊniej) przy zało˝eniu, ˝e drukarka
b´dzie stosowana i czyszczona zgodnie z instrukcjà.

Toner TK-310: Drobnoziarnisty, jednoskładnikowy toner
na 12 000 stron przy 5% pokryciu (ISO/IEC 19752),
Toner TK-320: Drobnoziarnisty, jednoskładnikowy toner
na 15 000 stron przy 5% pokryciu (ISO/IEC 19752),

OBSŁUGA PAPIERU

Dla drukarek i urzàdzeƒ
opcjonalnych dost´pne jest
rozszerzenie gwarancji do 5 lat.

OPCJE

PojemnoÊç wejÊciowa: uniwersalna kaseta na 500 kartek,
60-120 g/m2, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, definiowany
(148 x 210 mm – 216 x 356 mm);
Wielofunkcyjny podajnik na 100 kartek, 60-220 g/m2,
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, definiowany (70 x 148 mm
– 216 x 356 mm),
PojemnoÊç tacy odbiorczej: 500 kartek nadrukiem
do dołu z czujnikiem przepełnienia odbiorczej
Dupleks: automatyczne drukowanie dwustronne 60-120 g/m2
INTERFEJS
Interfejs standardowy: Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Szybkie równoległe IEEE 1284, USB 2.0 Full Speed, KUIO,
USB-Host (gniazdo PenDrive)
Interfejs MIC: Umo˝liwia jednoczesnà transmisj´ danych za
pomocà nawet dwóch interfejsów; ka˝demu z interfejsów jest
przypisana niezale˝na drukarka wirtualna.

Opcjonalna pami´ç
Pami´ç drukarki: 64, 128, 256, 512 MB DDR w ka˝dym
wolnym gnieêdzie
Karta CompactFlash®: 1 gniazdo (do 2 GB), formularze,
czcionki, loga, makra
Twarde dyski: microdrive do 4 GB dysk twardy (formularze
czcionki, +eMPS)
Opcje dodawania i obsługi papieru
Podajnik papieru PF-430: uniwersalna kaseta
na 500 kartek, 60-120 g/m2, A4, A5, B5, Letter, Legal,
definiowany (148 x 210 mm – 216 x 356 mm);
Podajnik kopert EF-310: 70 standardowych kopert/100
lotniczych
Podajnik PF-315: 2000 kartek 60-200 g/m2 (wymaga
PB-315)
Taca odbioru PT-310: Dodatkowa taca odbioru drukiem
w gór´ na 250 arkuszy
Podstawa PB-315: Podstawa pod drukark´ do u˝ycia
z PF-315
Szafka CB-310: podstawa pod drukark´ z miejscem na
materiały eksploatacyjny (papier, toner)

Wybierz odpowiednià opcj´ dostosowanà
do Twoich potrzeb:

Podajniki papieru
(PF-310)

Autoryzowany partner handlowy Kyocera Mita:

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: 500 tys. zł.
FS-3900DN – 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.

Zdj´cie pokazuje urzàdzenie z opcjonalnymi rozszerzeniami

Technologia: Laserowa, Kyocera ECOSYS
SzybkoÊç drukowania: 35 stron A4 na minut´
25 stron A4 na minut´ przy zadruku dwustronnym
Czas wydruku pierwszej strony: Mniej ni˝ 10,5 sekund
Czas wygrzewania: 15 sekund
RozdzielczoÊç: 1200 dpi
Obcià˝alnoÊç: Do 200,000 stron
Poziom hałasu: (ISO 7779) Drukowanie: 52 dB(A)
Czuwanie: 30 dB(A)
Tryb oszcz´dzania energii (power-saving): niemierzalnie niski
Pobór mocy: Drukowanie: 475 W
Czuwanie: 10 W
UÊpienie (ECOpower): 4,9 W
Zasilanie: AC 220 – 240V, 50/60Hz
Wymiary: (szer. x gł´b. x d∏.) 382 x 394 x 320 mm
Waga: 16,7 kg
Certyfikaty: GS/TÜV/CE
Drukarki produkowane zgodnie z normà jakoÊci ISO 9001
i normà ochrony Êrodowiska ISO 14001

