
FS-1116MFP
ČERNOBÍLÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA A4

• Tisk, kopírování, skenování a faxování v jednom kompaktním zařízení

• Design šetřící místo

• 16 stran formátu A4 za minutu

• Plně barevné skenování

• Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0

• Komponenty s dlouhou životností snižují vaše provozní náklady

Kompaktní a všestranné multifunkč-
ní zařízení Kyocera vám pomůže 
kdykoli je třeba. Díky technologii 
ECOSYS zajišťuje rušným kancelář-
ským prostředím vysokou efektivnost 
nákladů. A tím poskytuje prostor 
k přemýšlení o důležitějších věcech.

print  copy  scan  fax

PROSTOR PRO 
   MYŠLENÍ VÍCE SMĚRY 

Díky širokému 
odkládacímu 
otvoru můžete 
jednoduše vzít 
výtisky a jít.

Kontrolní okénko 
zásoby papíru vám 

umožňuje jedním 
pohledem zjistit, zda 

máte dostatek papíru. 



FS-1116MFP
ČERNOBÍLÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA A4

Zařízení ECOSYS jsou zkonstru-
ována tak, aby minimalizovala 

jak přímé náklady, tak náklady nepřímé, jako 
jsou náklady na údržbu, správu a spotřební 
materiál. Technologie ECOSYS je založena na 
komponentech s mimořádně dlouhou život-
ností. Válec, vývojnice a zapékací jednotka 
tiskárny FS-1116MFP jsou zkonstruovány na 
100 000 stran. Systém, který nepoužívá car-
tridge, vyžaduje pouze výměnu toneru, díky 
čemuž zajišťuje mimořádně nízké náklady na 
stránku. Všechna zařízení ECOSYS od společ-
nosti Kyocera jsou vysoce ekologická.

 OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: Kyocera ECOSYS, laserová
Podsvětlený LCD displej: 2 řádky po 16 znacích 
Rychlost tisku: do 16 stran formátu A4 za minutu (tisk/
kopírování)
Rozlišení: 600 x 600 dpi (tisk/kopírování)
Doba do vytištění první kopie: 12 vteřin nebo méně ze 
snímacího skla, 14 vteřin nebo méně z procesoru dokumentů 
Doba do vytištění prvního výtisku: 11 vteřin nebo méně
Zahřívací doba: 25 vteřin nebo méně od zapnutí 
Pracovní cyklus: max. 10 000 stran za měsíc
Napájecí soustava: AC 220~240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie: kopírování/tisk: 348 W, 
pohotovostní režim: 20 W, režim spánku: 10 W
Hlučnost (ISO 7779): kopírování/tisk: 49 dB(A), 
pohotovostní režim: 28 dB(A)
Rozměry (Š x H x V): 476 x 392 x 489 mm
Hmotnost: Přibližně 15 kg včetně toneru
Certifikáty: TÜV/GS, CE, PTS
Tento výrobek odpovídá normě ISO 9001 a ekologické
normě ISO 14001.

 ZPRACOVÁNÍ PAPÍRU

Všechny zmíněné kapacity jsou stanoveny pro papír 
o maximální tloušťce 0,11 mm. Prosím, používejte pouze papír 
doporučený společností Kyocera za normálních podmínek 
okolního prostředí.
Vstupní kapacita: Univerzální podavač papíru na 250 listů, 
60-105 g/m2, A4, B5, A5, Letter, Legal, uživatelský formát 
(148 x 210 mm až 216 x 356 mm)
Přihrádka pro ruční podávání na 1 list, 60-163 g/m2, A4, B5, 
A5, Letter, Legal, uživatelský formát (70 x 148 
až 216 x 356 mm)
Podavač dokumentů: 50 listů, 60-105 g/m2, 
114,3 x 139,7 mm až 216 x 356 mm)
Výstupní kapacita: 100 listů pro tisk směrem dolů 

 FUNKCE KOPÍROVÁNÍ

Maximální velikost originálu: Legal z podavače 
dokumentů, A4, Letter ze snímacího skla
Průbežné kopírování: 1 - 99 kopií
Kapacita paměti (sdílené používání pro tisk 
a kopírování): 64 MB,
Rozsah zvětšení: 25-400% v krocích po 1% 
Přednastavené poměry zvětšení: 64% (Letter –> 
Statement), 70% (A4 –> A5), 129% (Statement –> Letter), 
141% (A5 –> A4), přizpůsobení papíru: 96 % (A4, Letter, Legal), 
95 % (B5), 94 % (A5)
Digitální funkce: funkce vícenásobné kopírování 
(scan-one-print-many), elektronické třídění, 
režim rozvržení (2 v1, 4 v1), režim ECOcopy 
Režim expozice: manuální: 7 kroků 
Nastavení obrazu: text + foto, text, foto

 FUNKCE TISKU

Procesor: 32-bitová jednotka RISC CPU ARM946E-S
Kapacita paměti (sdílené používání pro tisk 
a kopírování): 64 MB
Emulace: tiskový systém založený na hostitelském počítači pro 
MS Windows® 98SE / ME / 2000 / XP

 ROZHRANÍ

Standardní rozhraní: USB 2.0 (vysokorychlostní) pro tisk 
a skenování

 FUNKCE BAREVNÉHO SKENOVÁNÍ

Funkce: skenování do PC, skenování do e-mailu, TWAIN
Rychlost skenování: max. 5 originálů za minutu při rozlišení 
300 dpi, A4, text, černobílých (u barevných 4)
Rozlišení skeneru:
Fyzické rozlišení: do 1200 x 1200 dpi, 8 bitů/bod (šedá), 
24 bitů/bod (barva) 
Softwarová interpolace: do 2400 dpi 
Maximální velikost skenovaného dokumentu:
Legal z podavače dokumentů, A4, Letter ze snímacího skla
Rozpoznávání originálu: text, foto, text + foto OCR
Typy souborů: BMP, TIFF, PDF, JPEG
Použitelný počítač: kompatibilní s IBM PC/AT 
Použitelný operační systém: Windows® 98SE, ME, 
2000, XP
Dodávaný software: PaperPort Deluxe 9.2

 FUNKCE FAXOVÁNÍ

Kompatibilita: skupina G3
Rychlost modemu: max. 33,6 kbps
Přenosová rychlost: méně než 3 vteřiny na stranu (MMR)
Rychlost snímání: méně než 4 vteřiny na stranu 
Hustota snímání: normální: 8 bodů/mm x 3,85 řádků/mm, 
jemná: 8 bodů/mm x 7,7 řádků/mm, 
superjemná: 8 bodů/mm x 15m,4 řádků/mm 
Polotón: 64 odstínů šedé (rozptýlení chyb) 
Max. velikost originálu: Legal (356 mm) z podavače 
dokumentů, A4, Letter ze snímacího skla 
Metoda komprimace: MMR, MR, MH
Příjem do paměti: 150 listů nebo více s tabulkou č. 1 ITU-T 
Vytáčení čísel jedním dotykem: 12 faxových čísel 
Adresář: 100 faxových čísel 
Funkce faxu: samostatný fax (bez počítače), hromadné 
odesílání, přenos pomocí časového spínače, předávání faxů, 
odmítnutí faxu (20 čísel), příjem výzvy, automatické snížení 
velikosti přijatého faxu A3, hlášení o transakcích, hlášení 
o činnosti 

 VOLITELNÉ DOPLŇKY

IB-110 – externí síťový tiskový/skenovací server pro Windows® 
2000, XP

 SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Zásobník toneru TK-110:
Mikrojemný toner na 6 000 stran podle normy ISO/IEC 19752
Zásobník toneru TK-110E:
Mikrojemný toner na 2 000 stran podle normy ISO/IEC 19752

Kapacita startovacího toneru je 3 000 stran podle normy 
ISO/IEC 19752

 ZÁRUKA 

Standardní záruka 2 roky nebo 100 000 stran (podle toho, 
co nastane dříve) za předpokladu, že se tiskárna bude používat 
a čistit v souladu s návodem k údržbě.

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

FS-1116MFP

Váš Obchodní Partner Kyocera:

FS-1116MFP - Česky - 870MT8DSE1116. 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.
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