
FS-4200DN
Č/B A4 TISKALNIK

  Do 50 A4 strani v minuti z ločljivostjo do 1.200 dpi 

  Standarna Gigabitna mrežna povezava 

   Najnižja poraba električne energije (TEC) v svojem razredu 

   Obojestransko in ‘več-na-stran’ tiskanje zmanjšata porabo papirja

  Do 6 predalov za papir za povečanje kapacitete in prilagodljivosti 

   Alfanumerična tipkovnica za preprosto vnašanje gesla (Private 

Print) 

  Napredno upravljanje z dokumenti z dodatnimi SD karticami 

   Boben in razvijalna enota z dolgo življensko dobo zadostujeta za 

več kot 500.000 A4 strani

   Izjemno nizka cena tiskanja 

Kot najboljši delavec, ta tiskalnik ne bo 

zlahka odnehal. Poleg hitrosti 50 strani 

v minuti, se lahko popolnoma vključi v 

katerokoli mrežno okolje. Ima 

izboljšane varnostne ukrepe in je 

prilagodljiv pri delu s papirjem. Skupna  

kapaciteta papirja je kar 2.600 listov. S 

sestavnimi deli z dolgo življensko dobo 

pa zmanjšuje stroške in vpliv na okolje.

 ZANESLJIV,  
  EKONOMIČEN, ODDELČNI  

 TISKALNIK.

Alfanumerična tip-
kovnica za lahek 
dostop do shran-
jenih dokumentov 
skrbi za varno in 
preprosto tiskanje. 

Prvih 500.000 stra-
ni je potrebno za-
menjati le toner.To 
pripomore k 
nižanju stroškov in 
količine odpadne-
ga materiala.



Tehnični podatki 

Tehnologija: KYOCERA ECOSYS laser

Zaslon kontrolne plošče: 5 vrstični LCD zaslon z 
alfanumerično tipkovnico 

Hitrost: Do 50 A4 strani v minuti 

Ločljivost: 1.200 dpi 

Obremenitev: Največ 250.000 strani na mesec 

Čas ogrevanja: Pribl. 20 sekund ali manj od vklopa 

Čas za prvi odtis: Pribl. 9 sekund ali manj 

Dimenzije (Š x G x V): 380 mm x 416 mm x 320 mm 

Teža: Pribl. 14,6 kg (glavni del) 

Napajanje: 220/240 V, 50/60 Hz

Poraba  
Tiskanje: 677 W  
Stanje pripravljenosti: 12,8 W  
Varčevanje z energijo (ECOpower): 1,6 W  
Povprečna poraba (TEC): 2,84 kWh/teden 

Hrup: (ISO 7779 / ISO 9296)  
Tiskanje: 54.4 dB(A) LpA  
Stanje pripravljenosti: 27,3 dB(A) LpA 

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  
100 listni večnamenski pladenj; 60–220 g/m2;  
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, po izbiri  
(70 x 148 – 216 x 356 mm)   
500 listni univerzalni predal za papir, 60–120 g/m2;  
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, po izbiri  
(105 x 148 – 216 x 356 mm)  
Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 2.600 listov

Duplex enota  
Standardno podpira obojestransko tiskanje A4, A5, B5, 
Letter, Legal, po izbiri (140 x 210 mm – 216 x 356 mm), 
60–120 g/m2

Izhodna kapaciteta 
250 listov lice spodaj s senzorjem za količino papirja in 
dodatnih 250 listov lice zgoraj s PT-320 

Krmilnik 

Procesor: PowerPC 465 / 750 MHz 

Pomnilnik: 256 MB RAM, največ1.280 MB RAM

Standardni vmesniki  
USB 2.0 (Hi-Speed), 2 USB strežniška vmesnika, Gigabit 
Ethernet (10/100/1000BaseT), vhod za dodatni tiskalniški 
strežnik ali SSD trdi disk, vhod za dodatno SD/SDHC kartico 

Ukazni jezik: PRESCRIBE IIe

Posnemanja  
PCL6 (PCL5c / PCL-XL), PostScript* 3 (KPDL 3), XPS Direct Print**, 
PDF Direct Print 1.7, IBM Proprinter X24E,  
Epson LQ-850 z avtomatskim zaznavanjem posnemanj 

Operacijski sistemi  
VSI trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, MAC OS X 
verzija 10.4 ali novejša, Unix, Linux, kot tudi ostali na 
zahtevo

Pisave/Črtne kode  
93 vektorskih pisav za PCL/PostScript*, 8 pisav za Windows 
Vista*, 1 Bitna pisava, 45 črtnih kod (npr. EAN8, EAN13, 
EAN128) z avtomatskim generiranjem kontrolnih vsot, kot 
tudi podpora za dvodimenzionalne črtne kode PDF-417 pod 
PRESCRIBE (PCL in ostale črtne kode na voljo kot dodatek)

Vgrajeno obračunavanje: 100 oddelčnih šifer 

Potrošni material 

TK-3130 Toner komplet: črn toner za 25.000 A4 listov  
Kapaciteta začetnega tonerja je 10.000 A4 listov. 
Poraba tonerja je v skladu z ISO/IEC 19752. 

Dodatki 

PF-320 Predal za papir (največ 4 enote)  
Največ 500 listov; 60–120 g/m2; A4, A5, B5, Letter, Legal,  
po izbiri (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)  
PF-315+ Podajalec papirja z veliko kapaciteto in 
podstavek  PB-325  
Največ 2.000 listov, 60–220 g/m2, ni združljiv z PF-320  
CB-360 Omarica  
Lesena miza s predalom  
PT-320 Pladenj za papir  
250 listov lice zgoraj, pladenj za izpise  
Razširitev pomnilnika  
MDDR2-512: 512 MB, MDDR2-1024: 1.024 MB  
SD/SDHC* kartica  
1 vhod (do 32 GB) za shranjevanje dokumentov, vključno z 
možnostjo Private print  
HD-6 SSD trdi disk  
32 GB za preprosto upravljanje z dokumenti 

Data security  komplet (E) na istem nivolju varnosti EAL3

USB čitalnik identifikacijskih kartic + komplet za 
prepoznavo kartic (B):  
Na voljo podpora za različne identifikacijske kartice 

UG-33: Podpora ThinPrint 

Dodatni vmesniki  
IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT 
(RJ-45)

IB-51: Brezžični LAN (802.11b/g/n)

IB-32: Vzporedni IEEE1284 vmesniški komplet 

Različice

FS-4200DN/KL3 
FS-4200DN vključuje podaljšanje garancije KYOlife do 3 leta. 

Garancija 

Standarna enoletna garancija ***. Kyocera jamči za brezhibno 
delovanje bobna in razvijalne enote za 3 leta ali 500.000 odtisov 
(do izpolnitve 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.

 

FS-4200DN
MONOCHROME PRINTER FOR A4 FORMATS
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KYOCERA Document Solutions 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.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com   
KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri – Chuo-Ku 
Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com  
* KYOCERA Document Solutions 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 Document Solutions Europe B.V.
** Zahteva razširitev pomnilnika  
*** Odvisno od države. 

PRESCRIBE IIe 
S Kyocera ukaznim jezikom PRESCRIBE IIe 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.

KYOCERA 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. 

Command Center RX 
Command center RX omogoča nadzor in upravljanje z različnimi nastavitvami z dostopanje preko mrežnega brskalnika. Kot na 
primer samodejno posodobitev zaslona, prilagajanje uporabniških zaslonov, nadzorno okno in nastavitev prepovedi.

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 formatih PDF, 
XPS, TIFF ali JPEG lahko izbirate in natisnete preko komandne plošče, brez uporabe računalnika.

ECOSYS predstavlja ECOlogijo, 
ECOnomijo in SYStemsko tiskanje.  Z 

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

Vaš pooblaščeni KYOCERA prodajalec:
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