
FS-1120D/FS-1320D  

PROFESIONÁLNÍ TISKÁRNY 

PRO TICHÉ PARTNERSTVÍ.

ČERNOBÍLÉ STOLNÍ TISKÁRNY FORMÁTU A4

Nechte své úlohy profesionálně a úsporně 
zpracovat tiskárnami FS-1120D a FS-1320D. 
Jedná se o kompaktní stolní tiskárny, které 
se díky své mimořádné spolehlivosti  
a možnosti regulace hladiny hluku hodí  
do každého pracovního prostředí. Tato 
rychlá a výkonná zařízení jsou vybavena 
duplexní jednotkou pro oboustranný tisk, 
což podstatně sníží Vaše tiskové náklady. 
Díky technologii využívající komponenty  
s dlouhou životností představují tyto 
modely odolné a tiché tiskárny, na něž je 
spolehnutí, přestože je neslyšíte. 

   30/35 stran A4 za minutu

   Standardní duplexní jednotka pro oboustranný tisk

   Max. kapacita papíru až 800 listů (FS-1320D)

   Výkonný procesor, paměť až 544 MB RAM 

   Kompaktní, odolný a spolehlivý design

   Vysoká spolehlivost díky dílům s dlouhou životností 

 Regulace hladiny hluku Tiskem v režimu 
poloviční rychlosti 
snížíte hladinu 
hluku a využijete 
předností tichého 
chodu.

Šetřte přírodní  
a finanční zdroje 
oboustranným 
tiskem.



FS-1120D/FS-1320D 
ČERNOBÍLÉ STOLNÍ TISKÁRNY FORMÁTU A4

ECOSYS znamená ECOlogy, 
ECOnomy a SYStem-printing. 

Zařízení ECOSYS jsou vybavena komponenty  
s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost 
a minimalizují náklady na vlastnictví (údržba, 
správa zařízení a spotřební materiál). Tiskový 
systém bez cartridge vyžaduje pouze výměnu 
toneru. Modulární konstrukce umožňuje 
přidávání rozšiřujících funkcí podle potřeby. 
Integrovaný systémový software zajišťuje 
dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Komponenty 
s dlouhou životností vyvinuté společností 
KYOCERA přijdou levněji vás i životní prostředí.

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie  
Laserový tisk Kyocera ECOSYS

Rychlost tisku 
FS-1120D: až 30 stran A4 za minutu
FS-1320D: až 35 stran A4 za minutu

Rozlišení
FS-1120D: Fast 1 200 dpi
FS-1320D: Fine 1 200 dpi

Provozní cyklus 
FS-1120D: max. 20 000 stran za měsíc, 
doporučená měsíční zátěž 2 000 stran za měsíc
FS-1320D: max. 50 000 stran za měsíc, 
doporučená měsíční zátěž 2 800 stran za měsíc

Doba zahřívání 
Méně než 19 sekund 

Doba do vytištění první strany
FS-1120D: méně než 6 sekund
FS-1320D: méně než 7 sekund

Napájecí soustava 
220/240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie 
FS-1120D - Tisk: 525 W; Pohotovostní režim: 7,3 W;  
Úsporný režim (ECOpower): 4,4 W
FS-1320D - Tisk: 544 W; Pohotovostní režim: 7,2 W;  
Úsporný režim (ECOpower): 4,3 W

Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296)
Tisk v režimu plné rychlosti: 54 dB(A) pro FS-1120D  
a 55 dB(A) pro FS-1320D; Tisk v režimu poloviční rychlosti:  
49 dB(A); Pohotovostní režim: 30 dB(A)

Rozměry (Š x H x V)  
Hlavní jednotka: 375 mm x 393 mm x 250 mm

Hmotnost  
Hlavní jednotka cca 12 kg

Certifikáty
GS/TÜV, CE
Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001  
a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

MANIPULACE S PAPÍREM

Všechny zmíněné kapacity jsou stanoveny pro papír  
o gramáži 80 g/m2. Používejte prosím pouze papír 
doporučený společností Kyocera. 

Vstupní kapacita 
Víceúčelová přihrádka na 50 listů; 60-220 g/m2; 
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal,  
Custom (70 x 148 – 215,9 x 356 mm)
Univerzální zásobník papíru na 250 listů, 60-120 g/m2;
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal,  
Custom (105 x 148 mm – 215,9 x 297 mm)

Max. vstupní kapacita včetně volitelných doplňků
FS-1120D: 550 listů A4
FS-1320D: 800 listů A4

Duplexní jednotka  
Standardní duplexní jednotka s podporou formátů A4, A5, 
B5, Letter, Legal, 60-105 g/m2

Výstupní kapacita 
250 listů potiskem dolů

TISKOVÉ FUNKCE

Procesor: PowerPC 405F5/360 MHz

Paměť 
Standardní 32 MB RAM + ECOmemory,  
max. 544 MB v 1 slotu SDRAM DIMM 

Emulace 
PCL6/PCL5e včetně PJL, KPDL 3 (kompatibilní s PostScript 3)  
s automatickým rozpoznáním emulace (AES), Line Printer,  
IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630

Řídící jazyk: PRESCRIBE IIe

Fonty/Čárové kódy
80 proměnných fontů přístupných ve všech emulacích,  
1 bitmapový font, 45 typů jednorozměrných čárových kódů 
plus dvourozměrný čárový kód PDF-417,
Fonty ke stažení: Kyocera, PCL + TrueType format,  
Type 1 + 3 format 

Operační systémy 
Všechny stávající operační systémy Windows,  
Mac OS X verze 10.2 nebo vyšší, UNIX, LINUX  
a také další operační systémy dle požadavků

Standardní rozhraní 
USB 2.0 (Hi-Speed), KUIO interface slot

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

FS-1120D: Zásobník toneru  TK-160
Mikrojemný toner na 2 500 stran A4 v souladu  
s normou ISO/IEC 19752;  
Kapacita startovacího toneru je 1 000 stran A4 v souladu  
s normou ISO/IEC 19752Opti

FS-1320D: Zásobník toneru  TK-170 
Mikrojemný toner na 7 200 stran A4 v souladu  
s normou ISO/IEC 19752;  
Kapacita startovacího toneru je 2 300 stran A4 v souladu  
s normou ISO/IEC 19752Opti

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Manipulace s papírem

Podavač papíru PF-100 (pro FS-1120D max. 1 jednotka, 
pro FS-1320D max. 2 jednotky)
250 listů; 60–120 g/m2; A4, A5, B5, Letter, Legal,
Custom (148 x 210 mm – 215,9 x 297 mm)

Stolek CB-130 
Stolek s úložným prostorem

Paměť
Paměť tiskárny 
1 slot SDRAM DIMM (64, 128, 256, 512 MB) 
Karta CompactFlash* 
1 slot až 4 GB, ukládání formulářů, fontů, log a maker

Volitelné rozhraní 
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)

KONFIGURACE MODELU

FS-1120DN – vč. integrované síťové karty IB-23 
FS-1320DN – vč. integrované síťové karty IB-23

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky nebo do vytištění 100 000 stran 
(která z variant nastane dříve) a za předpokladu,  
že je tiskárna užívána a čištěna v souladu s uživatelskými  
a servisními pokyny.

Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné 
doplňky na místě až na 3 roky 

PRESCRIBE IIe
Díky vlastnímu řídícímu jazyku PRESCRIBE IIe je možno nezávisle na systému vytvářet komplexní grafická zobrazení, loga a formuláře 
(dokonce i vícedílné) a ukládat a aktualizovat je přímo v tiskárně. Tím odpadá jejich zpracování v tiskových souborech. Jsou přístupné 
podle potřeby, což zároveň snižuje i zatížení sítě. 

KM NetViewer
Prohlížeč KM NetViewer umožňuje kompletní sledování a kontrolu všech tiskáren a multifunkčních zařízení KYOCERA z kteréhokoli PC. 
Zajišťuje ideální správu sítě prostřednictvím standardizovaného protokolu SNMP. 

Monitor stavu a příkazové centrum 
Monitor stavu zobrazuje aktuální stav tiskárny a poskytuje přímý přístup do příkazového centra, kde lze modifikovat složitější nastavení, 
která není možno provádět standardními ovladači (např. nastavení IP adresy, klidového režimu nebo blokování ovládacího panelu).

D i s t r i b u t o r

Váš Obchodní Partner KYOCERA:

FS-1120D/1320D - Česky – 1001DSE1020DEMC. Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela 
přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto 
datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky 
nebo registrované obchodní značky svých společností.

JANUS spol. s r.o. – Sarajevská 8 – Praha 2 – tel.: 222 562 246 – fax: 222 563 255 
www.janus.cz – info@janus.cz – KYOCERA MITA Corporation – www.kyoceramita.com
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