FS-6970DN
SÍŤOVÁ ČERNOBÍLÁ TISKÁRNA FORMÁTU A3

VÝKONNÁ DUPLEXNÍ
TISKÁRNA PRO
PRACOVNÍ SKUPINY
	35 stran A4, 17 stran A3 za minutu
Duplex pro oboustranný tisk v základním provedení
Až 6 vstupů papíru pro výbornou flexibilitu
PowerPC 440 / 600 MHz, 128 – 1 152 MB RAM, volitelně hard disk
Standardně USB, paralelní a síťové připojení
Vysoké zabezpečení - SSL šifrování
Přímý tisk PDF z USB Flash Memory disku
Mimořádně nízké náklady na tisk ve své třídě

Tiskárna FS-6970DN je ideálním řešením
pro pracovní skupiny vyžadující široké
spektrum výstupních formátů až do rozměru
A3 při vysoké rychlosti tisku. Tato duplexní
tiskárna, s kapacitou až 1350 listů, nabízí navíc
kompaktní design, komplexní bezpečnostní
prvky a úspornou technologii ECOSYS
pro mimořádně nízké náklady na tisk.

FS-6970DN je schopna
vyrovnat se s velkými
objemy tisku a navíc
nabízí vysokou flexibilitu
díky max. 6 vstupům
papíru s celkovou
kapacitou 1350 listů.

Nyní také jako standard pro A3: zvýšené
bezpečnostní prvky
jako například síťové
ověření, IPv6, IP sec
a SSL šifrování.

FS-6970DN
SÍŤOVÁ ČERNOBÍLÁ TISKÁRNA FORMÁTU A3
Zařízení ECOSYS jsou vybavena
komponenty s dlouhou životností,
které umožňují jejich maximální odolnost
a minimalizují celkové náklady na vlastnictví
(údržba, správa zařízení a spotřební materiál).
Tiskový systém bez cartridge vyžaduje pouze
výměnu toneru. Modulární konstrukce vám
umožní přidání rozšiřujících funkcí podle potřeby.
Integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Komponenty
s dlouhou životností vyvinuté společností
Kyocera přijdou levněji vás i životní prostředí.

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 je přímo v tiskárně. Soubory lze podle potřeby otevřít z paměti tiskárny, což snižuje zatížení sítě.

Obecné vlastnosti

Maximální vstupní kapacita včetně volitelných
doplňků: 1 350 listů

Volitelné doplňky

Duplexní jednotka
Standardní duplexní jednotka podporuje formát A3–A5-R,
60–120 g/m2

Podavač papíru PF-430 (max 4 ks):
250 listů; 60 –120 g/m2, A3, B4, A4-R, A4, A5, B5, Letter,
Letter-R, Legal, Ledger, uživatelský formát (140 x 210 mm –
297 x 432 mm)

Technologie
Laserová technologie Kyocera ECOSYS
Rychlost tisku
35/17 stran A4/A3 za minutu
Rozlišení
1 200 dpi
Provozní cyklus
Max. 150 000 stran za měsíc
Doporučená měsíční zátěž 20 000 stran

Prohlížeč KM-NET Viewer
Prohlížeč KM-NET Viewer umožňuje kompletní sledování a kontrolu všech tiskáren ECOSYS a digitálních multifunkčních zařízení
Kyocera z kteréhokoli PC. Zajišťuje tak ideální správu sítě prostřednictvím standardizovaného protokolu SNMP.
Monitor stavu a příkazové centrum
Monitor stavu zobrazuje stav tiskárny a poskytuje přímý přístup do příkazového centra, kde lze modifikovat složitější nastavení,
která není možno provádět standardními ovladači (např. síťová nastavení, klidového režimu nebo blokování ovládacího panelu).
Hostitelské rozhraní pro USB Flash Memory
Sobory PDF lze vytisknout přímo z paměti USB Flash (např. Z USB disku).Požadované dokumenty je možno vybrat přímo z ovládacího
panelu tiskárny bez prostřednictví počítače.

Výstupní kapacita
250 listů potiskem dolů; čidlo plného zásobníku volitelně
250 listů potiskem nahoru s volitelnou odkládací přihrádkou
PT-430
Tiskové funkce

Zahřívání
15 sekund nebo méňe od zapnutí napájení

Procesor
PowerPC 440/600 MHz

Doba do vytištění první strany
9 sekund nebo méně

Paměť
Standardně 128 MB, max. 1 152 MB

Rozměry (Š x H x V)
Hlavní jednotka: 469 mm x 395 mm x 285 mm

Standardní rozhraní
Vysokorychlostní obousměrné paralelní rozhraní (IEEE 1284),
USB 2.0 (Hi-Speed), hostitelské rozhraní pro zařízení
USB Flash Memory, Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX,
slot pro volitelný interní tiskový server nebo pevný disk,
slot pro volitelnou kartu CompactFlash®

Hmotnost
Hlavní jednotka: cca 19,5 kg
Napájecí soustava
AC 220/240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie
Tisk: 516 W
Pohotovostní režim: 9,6 W
Úsporný režim (ECOpower): 6,3 W
Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296)
Tisk: 51 dB(A)
Pohotovostní režim: 29 dB(A)
Úsporný režim (ECOpower): nezměřitelně nízká
Certifikáty
GS, TÜV, CE
Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001
a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.
Zpracování papíru
U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází
z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím
papír doporučený společností Kyocera za standardních
podmínek okolního prostředí.
Vstupní kapacita
Víceúčelová přihrádka: 100 listů, 60 -220 g/m2;
A3, B4, A4-R, A4, A5, A6-R, B5, Letter, Letter-R, Legal,
Ledger, uživatelský formát (70 x 148 mm – 297 x 450 mm)
Univerzální zásobník papíru: 250 listů, 60 - 120 g/m2,
A3, B4, A4-R, A4, A5, B5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger,
uživatelský formát (140 x 148 – 297 x 432 mm)

Řídící jazyk
PRESCRIBE IIe
Emulace
PCL6/PCL5c včetně PJL, KPDL 3 (kompatibilní s PostScript 3),
KC-GL (HP-7550A), PDF Direct Print, Line Printer, IBM Proprinter
X24E, Epson LQ-850, Diablo 630
Operační systémy
Všechny stávající operační systémy Windows,
MAC OS X verze 10.2 nebo vyšší, UNIX, LINUX
a další operační systémy dle požadavků
Fonty/čárové kódy
93 proměnných fontů pro PCL/PostScript*, 8 fontů pro
Windows Vista*, 1 bitmapový font, 45 čárových kódů (např.
EAN8, EAN13, EAN128) s automatickým generováním
kontrolních součtů a podpora dvojdimenzionálních čárových
kódů PDF-417 PRESCRIBEM (PCL a jiné čárové kódy jsou
k dispozici volitelně)

Manipulace s papírem

Odkládací přihrádka PT-430:
250 listů potiskem nahoru
Paměť
MDDR2-128: 128 MB; MDDR2-256: 256 MB;
MDDR2-512: 512 MB; MDDR2-1024: 1 024 MB
Karta CompactFlash*
1 slot (max. 4 GB) pro uložení formulářů, fontů,
log a ukládaní maker
USB Flash Memory
Podporuje přímý tisk PDF přes hostitelské rozhraní USB
Hard disc HD-5a
40 GB HDD pro snadnou správu dokumentů
Volitelná 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)
Záruka
Standardní záruka je 2 roky nebo do vytištění 300 000 stran
(která z variant nastane dříve) a za předpokladu, že zařízení
je používáno a čištěno v souladu se servisními instrukcemi.
Rozšíření standardní záruky až na 5 let
pro tiskárny a příslušenství.

Integrované účtování
100 kódů pro jednotlivá oddělení
Spotřební materiál
Zásobník toneru TK-450
Mikrojemný toner na 15 000 stran A4 v souladu
s normou ISO/IEC 19752
Kapacita startovacího toneru na 7 500 stran A4 v souladu
s normou ISO/IEC 19752

Produkt je zobrazen včetně volitelných doplňků.

Váš Obchodní Partner KYOCERA:

JANUS spol. s r.o. – Sarajevská 8 – Praha 2 – tel.: 222 56 22 46 – fax: 222 56 32 55
www.janus.cz – info@janus.cz – KYOCERA Corporation – www.kyocera.com
FS-6970DN - Česky – 0904DSE6970DN. 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.
*

Distributor

