
 

SPOZNAJTE 

VISOKO PRODUKTIVNOST 

V BARVAH.

Hitrost in zanesljivost v barvah in č/b, združeni s 

povečano uporabnostjo, ustrežeta rastočim zahte-

vam manjših in srednje velikih delovnih skupin. Te 

visoko produktivne naprave lahko, preko barvne 

kontrolne plošče, občutljive na dotik, omogočijo 

neposreden dostop do vseh funkcij, ki jih ponujajo 

kompaktni A4 večopravilci. Optimizirajte delo z 

dokumenti z uporabo posebnih programirnih tipk 

in vgrajeno programsko platformo HyPAS. Z izjemno 

zanesljivostjo KYOCERINIH sestavnih delov z dolgo 

življensko dobo, so te naprave idealne za vašo den-

arnico in hkrati prijazne do okolja.

FS-C2526MFP/FS-C2626MFP
bARvNA vEčOPRAvIlNA A4 NAPRAvA

 Do 26 barvnih in č/b A4 strani v minuti

 čas za prvo kopijo: 10(12) sekund č/b (barvno)

  Standardno obojestransko tiskanje, kopiranje, skeniranje in 

faksiranje

 Procesor: 800 MHz, 1 Gb RAM, Gigabitni vmesnik

  barvna kontrolna plošča, občutljiva na dotik omogoča preprosto 

uporabo

 visoka zaščita pri funkcijah SSl, IPsec in Private Print

 Programska platforma HyPAS omogoča izjemno prilagodljivost

 Kompaktno oblikovanje, skoraj neslišno delovanje

 Izjemno nizke cene tiskanja

* samo FS-C2626MFP.

Kjuč za prepo-
znavanje kartic 
omogoča hiter 
dostop in nad-
zor nad uporabo 
naprave, brez dolgo-
trajnih procedur. 

Preprosta uporaba je 
zagotovljena z barv-
no kontrolno ploščo, 
preko katere lahko 
dostopate do pogoto 
uporabljenih funkcij, 
programo in imenika.



vaš pooblaščeni KYOCERA prodajalec:
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KYOCERA MITA Europe b.v. – branch Office Germany – Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany 
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100 
www.kyoceramita-europe.com – info@kyoceramita-europe.com   
KYOCERA MITA Corporation – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri – Chuo-Ku 
Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceramita.com  
* Kyocera ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov 
brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gredo v tisk. vse navedene blagovne znamke so priznane. KYOcount je zaščitena 
blagovna znamka KYOCERA MITA Europe b.v.
** Odvisno od države.
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PRESCRIBE IIc 
S Kyocera ukaznim jezikom PRESCRIbE IIc je mogoče kompleksno grafiko, logotipe in standardne obrazce (tudi več delne) oblikovati 
neodvisno od naprav ter shraniti in nadgraditi v tiskalniškem krmilniku. Ni jih potrebno prilagati dokumentom, saj jih po potrebi 
prikličemo. S tem razbremenimo tudi računalniško omrežje.

KM NetViewer 
Nastavitve tiskalniških naprav v mreži je mogoče kontrolirati vizualno in spreminjati preko katerega koli računalnika z
Windows® okoljem. KM Netviewer podpira tudi standardiziran protokol SNMP.

Status Monitor in Command Center 
Status Monitor prikazuje trenutno stanje tiskalnika in omogoča neposreden dostop do Komandnega centra za spremembe nastaviitev, ki 
niso vključene v gonilniku (npr. omrežne nastavitve, nastavitev stanja pripravljenosti ali zaklepanja komandne plošče).

USB strežniška vrata za USB Flash pomnilnik
Dokumnete lahko natisnete ali skenirate na USb Flash pomnilnik (USb ključek) preko USb strežniških vrat. Dokumente shranjene v for-
matih PDF, XPS, TIFF ali JPEG lahko izbirate in natisnete preko komandne plošče, brez uporabe računalnika.

HyPASTM – Hibridna napredna programska platforma
KYOCERINA programska platforma omogoča uporabnikom individualno prilagoditev funkcionalnosti in operacij večopravilne naprave. 

ECOSYS predstavlja ECOlogijo, 
ECOnomijo in SYStemsko tiskanje.  

Z vzdržljivimi sestavnimi deli so ECOSYS naprave 
oblikovane kot vzdržljive in z minimalnimi stroški 
lastništva, glede upravljanja in potrošnega materiala. 
Brez kasetni sistem omogoča normalno delovanje ob 
redni menjavi tonerja. Koncept modularnega obli-
kovanja dovoljuje dodajanje funkcij za učinkovitejše 
delo. Vgrajena sistemska programska oprema 
zagotavlja dologoročno medmrežno združljivost.  S 
KYOCERINIMI vrzdržljivimi sestavnimi deli prihranite 
denar in varujete okolje.

FS-C2526MFP/FS-C2626MFP
bARvNA vEčOPRAvIlNA A4 NAPRAvA

Tehnični podatki

Tehnologoja: KYOCERA ECOSYS, barvni laser, HyPASTM pro-
gramska platforma

Zaslon kontrolne plošče: 4,3 inčni barvni zaslon, občutljiv 
na dotik

Hitrost: Do 26 strani A4 v minuti barvno in č/b

Ločljivost: 600 x 600 dpi, multibitna tehnologija za tiskanje pri 
ločljivost 9.600 x 600 dpi (tiskanje), 600 x 600 dpi, 256 sivin 
za barvo (skeniranje/kopiranje)

Obremenitev: Največ 65.000 strani na mesec

Čas ogrevanja: Pribl. 29 sekund (ali manj)
Čas za prvi odtis: Pribl. 9/10,5 sekund (ali manj) č/b barvno
Čas za prvo kopijo: Pribl. 10/12 sekund (ali manj) č/b barvno

Procesor: PowerPC 464/800 MHz

Pomnilnik: Standardni 1.024 Mb, največ 2.048 Mb

Standardni vmesniki: USb 2.0 (Hi-Speed), USb 
strežniška vrata 2.0, Hitri Ethernet 10/100/1000base-
TX, vrata za dodatni tiskalniški strežnik, reža za dodatno 
CompactFlash®kartico.

Vgrajeno obračunavanje: 100 oddelčnih šifer

Dimenzije (Š x G x V): 514 x 550 x 603 mm

Teža: Pribl. 38,7 kg vključuje posodo za toner

Napajanje: AC 220 ~ 240 v, 50/60 Hz

Poraba: 
 FS-C2526MFP FS-C2626MFP
Tiskanje: 468 W 475 W 
Kopiranje: 465 W 469 W 
Stanje pripravljenosti: 78 W 76 W 
Stanje mirovanja: 14 W 16 W

Hrup (ISO 7779/ISO 9296): 
Kopiranje/tiskanje: 50 db(A) 
Stanje pripravljenosti: 30 db(A)

Certifikati: GS, TÜv, CE
Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 
9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

Delo s papirjem

vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do 
največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga 
priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih 
pogojih.

Vhodna kapaciteta: 50 listni večnamenski pladenj, 60–220 g/
m2, A4, A5, A6, b5, letter, legal, Folio, kuverte, po izbiri (70 
x148 to 216 x 356 mm), 250 listni univerzalni predal za papir, 
60–163 g/m2,
A4, A5, A6, b5, letter, legal, Folio, po izbiri (105 x 148 to 216 x 
356 mm), 
Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 1.300 listov

Duplex enota: Obojestransko tiskanje 60–163 g/m2

Obračevalnik dokumentov: 50 listni, enostransko skeniran-
je 50–120 g/m2, obojestransko skeniranje 50–110 g/m2, A4, 
A5, b5, letter, legal, po izbiri (140 x 210 to 216 x 356 mm)

Izhodna kapaciteta: Največ 150 listov lice spodaj.

Gostota skeniranja: 
Normalno: 8 pik/mm x 3,85 vrstic/mm 
Fina: 8 pik/mm x 7,7 vrstic/mm 
Superfina: 8 pik/mm x 15,4 vrstic/mm 
Ultrafina: 16 pik/mm x 15,4 vrstic/mm
Raster: 256 sivin

Največja velikost originala: A4, legal

Metoda stiskanja: JbIG, MMR, MR, MH

Sprejem v pomnilnik: 256 listov (ali več)

Lastnosti: Mrežni faks, obojestransko sprejemanje in odda-
janje, enkriptiran sprejem in oddaja, polling sprejemanje in 
oddajanje, broadcast

Dodatki

Delo s papirjem 
PF-520 Podajalec papirja: Največ 500 listov; 60–163 g/m2; 
A4, A5, b5, letter, legal, po izbiri (148 x 210 mm – 216 x 356 
mm) 
PF-530 Podajalec papirja: Največ 500 listov; 60–220 g/m2; 
A4, A5, b5, letter, legal, po izbiri (148 x 210 mm – 216 x 356 
mm)

Razširitev pomnilnika: MDDR2-256: 256 Mb; MDDR2-512: 
512 Mb, MDDR2-1024: 1.024 Mb

CompactFlash® kartica: CF-4 (4 Gb) za shranjevanje obrazcev, 
pisav, logotipov in makro ukazov.

USB Flash pomnilnik: Podpira neposredno tiskanje in skeniran-
je PDF, XPS , TIFF datotek preko USb strežniških vrat. 

UG-33: Podpira ThinPrint

USB čitalnik ID kartic + komplet za prepoznavo kartic (B): 
Na voljo tudi podpora za različne identifikacijske kartice  
Držalo za čitalnik identifikacijskih kartic (C): Za vgradnjo 
čitalnika za identifikacijske kartice

Dodatni vmesniki: 
IB-50: Gigabit tiskalniški strežnik 
10baseT/100baseTX/1000baseT

CB-520 Omarica: lesena miza z omarico, na kolesih)

Potrošni material

Povprečna kapaciteta tonerja je v skladu z ISO /IEC 19752.

TK-590K Toner komplet: črn toner za 7.000 A4 strani

TK-590C, TK-590M, TK-590Y Toner kompleti: Moder, rdeč in 
rumen toner za 5.000 A4 strani.

črn začetni toner za 3.500 strani A4, moder, rdeč in rumen 
toner za 2.500 strani A4.

Garancija 

Standarna enoletna garancija **. Kyocera jamči za brezhibno 
delovanje razvijalne enote 3 leta ali 200.000 odtisov (do izpol-
nitve enega od pogojev), ob predvideni uporabi in čiščenju v 
skladu s servisnimi navodili.

Na voljo je podaljšanje garancije do 5 let, 
za napravo in dodatke.

        

Tiskanje

Ukazni jezik: PRESCRIbE IIc

Posnemanja: PCl 6 (5c/Xl), KPDl 3 (PostScript 3 združljiv), 
PDF Direct Print, XPS Direct Print

Operacijski sistemi: vsi trenutno aktualni Windows operacij-
ski sistemi, MAC OS X verzija 10.4 ali višja, Unix, linux, kot 
tudi ostali na zahtevo.

Pisave/črtne kode: 93 vektorskih pisav (PCl 6, KPDl3) + 8 
(Windows vista), 1 bitnia pisava, 45 enodimenzionalnih 
črtnih kod, 1 dvodimenzionalna črtna koda (PDF417).

Lastnosti: Enkriptiran PDF Direct Print, IPP tiskanje, e-mail 
tiskanje, WSD tiskanje, varno tiskanje preko SSl, IPsec, 
SNMPv3 in Private Print. 

Kopiranje

Največja velikost originala: A4/legal

Neprekinjeno kopiranje: 1–999

Območje povečave: 25–400% v korakih po 1%

Prednastavljena razmerja povečav: 7 pomanjšav / 5 
povečav

Načini osvetlitve: Avto, ročni: 7 stopenj

Nastavitve slike: besedilo, slika, besedilo + slika, zemljevid

Lastnosti: En prehod - več izpisov, elektronsko sortiranje, 2na1 
in 4na1 funkcije, kopiranje z ID kartico, rezervacija opravila, 
prednostno tiskanje, programi, avtomatsko obojestransko 
kopiranje, razdeljevanje kopij, neprekinjeno skeniranje, 
samodejna menjava predala, nastavitev gostote tiskanja.

Skeniranje

Lastnosti: Scan-to-e-mail, Scan-to-FTP , Scan-to-SMb, Scan 
to USb Host, Network TWAIN, WSD (WIA) scan (USb, net-
work)

Hitrost: 35 ipm (300 dpi, A4, č/b), 25 ipm (600 dpi , A4 č/b, 
300 dpi, A4, barvno)

Ločljivost: 600, 400, 300, 200 dpi (256 sivin za barvo)

Največja velikost skeniranja: A4, legal

Prepoznavanje originalov: besedilo, slika, besedilo + slika, 
optično prepoznavanje znakov

Tip datotek: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS

Metoda stiskanja: MMR/JPEG

Lastnosti: vgrajen imenik, podpora Active Directory, enkrip-
tiran prenos podatkov, hkratno pošiljanje na: e-mail, faks, SMb/
FTP folder, print.

Faksiranje (samo FS-C2626MFP)

Združljivost: ITU-T G3

Hitrost modema: Največ 33,6 kbps

Hitrost prenosa: Manj kot 3 sekunde

Hitrost skeniranja: 2,5 sekunde

Klic z enim dotikom: 100 številk

Imenik: 200 vnosov


