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SPOLEHLIVÝ POMOCNÍCI PRACUJÍCÍ

      VE DNE I V NOCI.
 

ECOSYS je unikátní řídící systém vyvinutý společností Kyocera Mita. Kombinací optimalizované 

efektivity pracoviště, minimálního dopadu na životní prostředí a snadné integrace systému se výrobky 

KYOCERA odlišují od ostatních.

DLOUHODOBÝ ZÁVAZEK

ECONOMY: Celkové náklady na vlastnictví (TCO) jsou skutečné náklady vynaložené na 

určité zařízení během jeho životnosti, protože se může stát, že provozní náklady značně 

převýší původní nákupní cenu. Koncepce zařízení ECOSYS minimalizuje jak přímé náklady, 

např. spotřební materiál, tak nepřímé náklady, např. spotřebu energie a administraci, a tím 

může nabídnout nejnižší TCO v příslušné třídě produktů.

ECOLOGY: Technologie společnosti Kyocera s dlouhou trvanlivostí využívá našich rozsáh-

lých odborných znalostí v oblasti keramických materiálů. Integrální součástí tiskárny je 

válec s dlouhou životností. Jediným spotřebním materiálem je tonerová kazeta. Protože 

tiskárny ECOSYS spotřebují méně materiálů při výrobě, generují méně odpadu a zjedno-

dušují recyklaci, minimalizují tak dopad na životní prostředí.

SYSTEM: Tiskárny s technologií ECOSYS společnosti Kyocera jsou vylepšeny celou řadou 

prvků určených k dosažení maximální produktivity při vyhotovení dokumentů. K dispozici 

jsou i další funkce a upgrady, které umocňují dlouhodobou návratnost investic. A v nepo-

slední řadě integrovaný systémový software Kyocera Mita zajišťuje dlouhodobou kompa-

tibilitu mezi různými sítěmi. 



No one wants a printer to be the centre of attention. With this in mind, the new generation of Kyocera 

printers have been consciously designed to stay out of your way in any workgroup setting. They feature 

the smallest footprint in their class and are the result of a thorough focus on reducing noise levels in every 

imaginable part of the machine. Reliable, long-life, ECOSYS components are standard Ð as is a space-saving 

internal duplex unit. With a printer that is this refined, youÕll have more space to think about the kind of 

things that draw attention to you.

Protože jsou tiskárny Kyocera rychlé, výkonné a spolehlivé, lze je používat s maximálním nasazením. Ať jde 
o standardní tempo nebo o špičkové pracovní nasazení, tiskárny FS-9130DN jsou „skutečnými dříči“ a odvedou 
bez oddechu ty největší objemy tisku. Vysoce funkční modulární design společnosti Kyocera znamená, 
že tiskárnu lze snadno nastavit podle aktuálních potřeb kanceláře. Díky technologii ECOSYS, která zaručuje 
dlouhou životnost, mají tyto tiskárny pozoruhodně nízké provozní náklady. 

Standardní duplexní jednotka
Integrovaná duplexní jednotka zvládá 
precizní oboustranný tisk a tisk brožur 
je pro ni hračkou.

Velká kapacita papíru
Tyto tiskárny jsou nejen rychlé, ale mají 
i dost prostoru pro 1200 listů papíru 
na vstupu a na 500 listů papíru na výstupu.

Bohaté vybavení 
Jelikož jsou tyto výkonné samostatné tiskárny 
dodávány s celou řadou funkcí, např. co se týče 
zásobníků na papír nebo finalizace dokumentů, 
mohou bez problémů plnit úkoly vaší kanceláře.

Výkonné řízení
Díky výkonnému procesoru mohou 
tyto tiskárny snadno zvládnout i ty nejsložitější tiskové úlohy.

Síťová konektivita
Standardní síťová konektivita 
nabízí hladkou integraci 
do prostředí vaší sítě.



KONTROLA A MONITOROVÁNÍ TISKU
Každý správce ví, jak je důležité znát využití tiskových zařízení. Po přidělení úsekových kódových čísel 
může tiskárna kontrolovat přístup k tisku a zaznamenávat počet vyhotovených výtisků podle jednotlivých 
oddělení nebo osob. Tímto snadným a účinným způsobem máte přehled o provozních výdajích.

RYCHLÝM TEMPEM DOPŘEDU

Čas jsou peníze. Ale s rychlostí tisku 40 stánek za minutu zvládne tiskárna FS-9130DN libovolně 

velkou tiskovou úlohu, a to bez dlouhého čekání. Tiskárna FS-9530DN, která zvládne neuvěřitelných 

51 stránek za minutu, je vysokoobjemová tiskárna, která vás posune o pořádný kus dopředu. 

Velkokapacitní tonerová kazeta vydrží na 40000 stránek, takže i při vysokém objemu tisku nastává 

potřeba vyměnit toner jen mimořádně. A protože souprava na uživatelskou údržbu vydrží na 

500 000 výtisků před dalším servisem, snižuje se servisní údržba na minimum. 

KAPACITA, KTERÁ VYDRŽÍ

S víceúčelovou přihrádkou na 200 listů a podavačem papíru na 2 x 500 listů, které jsou 

součástí standardního vybavení, není doplňování papíru pro většinu kanceláří problémem. 

Pokud však je objem tisku ve vaší kanceláři na ještě vyšší úrovni, nebo v případě, když 

budete potřebovat tisknout na různých typech papíru, nabízejí tyto tiskárny řešení pro 

kapacitu až 4200 listů nebo až 5 podavačů na papír.

POMOCNÍK PRO KAŽDÉHO

Tiskárny Kyocera umožňují snadný síťový přístup pro celou kancelář. Na pozadí pracující ovladač 

Kyocera KX zajišťuje hladkou a bezproblémovou manipulaci. V kombinaci s prohlížečem KM-NET 

Viewer lze konfiguraci a administraci tiskárny nebo dokonce 

i údržbu celé sítě tiskáren nebo multifunkčních zařízení 

provádět snadno prostřednictvím jednoduchého rozhraní. 

Prostřednictvím emailových oznámení jste rychle a přesně 

informováni o docházející zásobě toneru nebo papíru.



VŠE JE POD KONTROLOU

S širokou nabídkou emulací, např. PCL6 a PostScript 3, zajišťují tyto tiskárny rychlý, efektivní 

a bezporuchový tisk nezávisle na konkrétním IT prostředí vaší kanceláře. Díky přímému tisku PDF 

můžete dokonce odesílat soubory PDF přes síť bez konverze souborů nebo dokonce bez otevření 

programu Acrobat Reader. Je šikovné, že tiskárna je vybavena rozhraním USB, které umožňuje 

přímý tisk PDF z paměťového zařízení USB Flash. Tímto způsobem dostanete výtisk přímo do 

rukou, aniž by jej mohl číst někdo jiný.

PRESCRIBE IIe

Díky intuitivnímu řídícímu jazyku Kyocera lze na kartě CompactFlash nebo na pevném disku 

tiskárny uložit stovky elektronických formulářů. Tyto tiskárny podporují 45 různých typů čárového 

kódu plus dvourozměrný čárový kód PDF 417. Konfigurační soubory, obsahující příslušná 

nastavení prostřednictvím příkazů PRESCRIBE IIe, umožňují snadné nastavení tiskárny po síti.

PROFESIONÁLNÍ SPRÁVCE DOKUMENTŮ

Jednoduchým připojením pevného disku (HD-5) můžete značně zvýšit svou produktivitu, 

protože celé oddělení má možnost elektronického uložení dokumentů přímo do tiskárny. 

Systém eMPS (Enhanced Multiple Printing Systém) společnosti Kyocera může:

· - s připojením Data Security Kitu (soupravy pro zabezpečení dat) zajistit splnění nejvyšších 

bezpečnostních požadavků..

· - ukládat běžně používané dokumenty na pevný disk tiskárny, aby byly v zájmu konzistence 

dostupné všem osobám v kanceláři.

· - vám umožnit vytisknout a zkontrolovat úplnou kopii vaší práce ještě dříve, než schválíte větší 

tiskovou úlohu.

· - chránit dokumenty před nepovolaným uživatelem na základě hesla zadávaného na 

operačním panelu tiskárny.



Modulární koncepce přístrojů společnosti Kyocera usnadňuje spojení tisku a finálního zpracování 

dokumentů. Ať už se jedná o větší úložný prostor, flexibilitu nebo vyšší kapacitu, je zde vždy možnost, 

jak vyjít vstříc potřebám vaší kanceláře. A je zde i celá řada profesionálních funkcí pro finální úpravu, 

které vám usnadní kancelářskou práci.

CO ZAČNETE, MY DOKONČÍME

Rozšířená základní funkčnost
Podstavný pojízdný stolek na 
papír dobře chrání papír a přijde 
vhod, pokud je sklad papíru na 
vzdáleném místě. CB-700/CB-710

Flexibilita
Dva doplňkové zásobníky na 
500 listů papíru poskytují rychlý 
a šikovný přístup k mnoha 
typům papíru. PF-700

Vysoká kapacita
Tento podavač papíru s kapacitou 
3000 listů je ideální pro kancelář 
s pravidelným velkým objemem 
tiskových úloh. PF-750

Základní verze
Dva zásobníky papíru na 500 
listů a víceúčelová přihrádka 
na 200 listů zajišťují bohatou 
zásobu papíru.
Standardní konfigurace

Vysoká kapacita
Tento finišer s vysokou kapacitou 
3000 listů zvládne hravě velké 
tiskové objemy a standardně zajistí 
sešití až 50 listů papíru. DF-710

Pokročilé dokončovací řešení
S pomocí děrovací jednotky můžete 
připravit dokumenty k snadnému 
zakládání. K nadstandardní 
finalizaci dokumentu lze připojit 
jednotku pro tvorbu brožur 
o objemu až 64 stránek. 
PH-5C + BF-710

Řešení pro více pracovních 
oddělení (úseků)
Pro oddělení výstupu od 
různých uživatelů můžete připojit 
šikovnou poštovní schránku se
7 přihrádkami. MT-710

Vstupní úroveň
Tento finišer dokumentů na 
1000 listů může zajistit sešití až 
30 listů.
DF-730
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PROPOJIT TO, CO JE POTŘEBA

Každá kancelář, každé oddělení, každá organizace je jiná. A proto platí, že žádné tiskové řešení nemůže 

vyhovovat všem. Díky svému modulárnímu designu, vysoké produktivitě a spolehlivosti vám tiskárny 

Kyocera mohou nabídnout řešení, které vám bude vyhovovat. Zde je několik řešení pro ukázku:

ZÁKLADNÍ VERZE SE STOLKEM

Vaše pracovní skupina hodně tiskne, ale má nedostatek místa. Potom můžete připojit 

k tiskárně přídavný stolek s kolečky (CB-700/CB-710), který umožňuje mít náhradní 

papír hned po ruce a přitom chráněný před prachem. Díky této nadstandardní 

skříni budete mít tiskárnu v pohodlné výšce a nemusíte se k ní naklánět.

KLÍČOVÉ ŘEŠENÍ PRO FINALIZACI

Když pracujete s různými velikostmi, barvami nebo typy papírů, potom 

stačí přidat dvě další kazety na 500 listů papíru (PF-700). Nyní bude 

mít tiskárna bezproblémový přístup k 5 různým zdrojům papíru. Když 

připojíte finišer dokumentů s kapacitou 1000 listů (DF-730), můžete 

vyhotovit 30-stránkovou prezentaci rychleji než se nadějete!.

NETRADIČNÍ PŘÍSTUP
Na základě rozsáhlých zkušeností v oblasti tisku, skenování, kopírování, faxování a archivování 
dokumentů, získaných v provozech na celém světě, je společnost Kyocera schopna nabízet 
zákazníkům řešení, která jsou přesně určena jejich potřebám, zefektivňují celý proces 

pracovního toku a maximalizují návratnost investic vložených do kancelářského zařízení. Aby společnost Kyocera 
mohla dostát tomuto závazku, zaměstnává vlastní vývojáře softwaru a uzavírá partnerství s předními poskytovateli 
v oblasti účetnictví, zabezpečení, správy dokumentů a správy systému. Informace o tom, jak lze s pomocí řešení 
KYOware umocnit produktivitu hardwarového vybavení, získáte na stránkách www.kyoware.com

ŘEŠENÍ PRO FINALIZACI RŮZNÝCH ODDĚLENÍ

Finišer DF-710 se výborně hodí pro velká oddělení s velkoobjemovými 

tiskovými úlohami. Když budete potřebovat zpracovávat velké 

mnohastránkové dokumenty, můžete k tiskárně připojit jednotku pro 

tvorbu brožur. A jestliže všichni ve vašem oddělení neustále marně hledají 

mezi vytištěnými dokumenty ten „svůj“, můžete tento problém elegantně 

vyřešit s pomocí výstupního třídiče (MT-710) s kapacitou 7 x 100, která 

výtisky přidělí osobám (oddělením), kterým byly tiskové úlohy určeny. 

SOLUTIONS
KYOwareTM



Přístroje ECOSYS jsou koncipová-
ny k minimalizaci přímých 

i nepřímých nákladů na údržbu, administraci 
a spotřební materiál. Systém bez výměnných 
zásobníků vyžaduje pouze výměnu toneru. 
Koncepce modulárního designu umožňuje 
dodatečně připojit funkce pro zvýšení produk-
tivity pracovního toku a celou řadu funkcí pro 
manipulaci s papírem. Integrovaný systémový 
software zajišťuje dlouhodobou kompatibilitu 
mezi různými sítěmi. Trvanlivé komponenty 
Kyocera šetří kapsu i životní prostředí.

Systémová platforma: 
Tiskárny FS-9130DN a FS-9530DN nabízejí standardně USB, paralelní i síťovou konektivitu a umožňují bezproblémovou správu 
systému. Protože technologie Kyocera používá jenom jednu platformu, znamená to, že se používá stejný ovladač na každé 
tiskové zařízení Kyocera PCL/PostScript v síti: od tiskáren pro jednotlivé osobní počítače až po velké multifunkční systémy. Pouze 
společnost Kyocera nabízí tuto bezpracnou kombinaci IT technologie a vysokého výkonu při manipulaci s papírem.

PRESCRIBE IIe: 
S jazykem PRESCRIBE IIe pro design a řízení stránkového obsahu je možné vytvářet i složitou grafiku, loga a formuláře (dokonce 
formuláře o více částech) nezávisle na systému a ukládat je a aktualizovat na tiskárně. V důsledku toho již neplatí integrace do 
tiskových souborů. K nim je možný přístup pouze v případě potřeby a snižuje se tak zatížení sítě.

KM-NET pro klienta/KM-NET Viewer: 
Nastavení všech tiskáren v síti lze vizuálně zjistit a upravit z libovolného počítače se systémem Windows. KM-NET pro klienta 
umožňuje snadnou konfiguraci a zjištění stavu tiskárny přes paralelní, USB a síťové spojení. KM-NET Viewer je pokročilý softwa-
rový nástroj pro správu tiskárny, který používá standardizovaný protokol SNMP. 

FS-9130DN/FS-9530DN
A3 MONOCHROMATICKÉ VELKOOBJEMOVÉ TISKÁRNY
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 OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: Kyocera ECOSYS, Laser 
Rychlost tisku: 
FS-9130DN: max. 40/23 stran za minutu A4/A3 jednostranně, 
max. 33/16 stran (16/8 listů) za minutu A4/A3 oboustranně 
FS-9530DN: max. 51/26 stran za minutu A4/A3 jednostranně, 
max. 37/17 stran (18/8 listů) za minutu A4/A3 oboustranně 
Rozlišení: 1200 dpi 
Tisk první strany: 3,5 sekund nebo méně 
Zahřívání: 60 sekund nebo méně od zapnutí 
Provozní cyklus: FS-9130DN: max. 200 000 stránek za měsíc 
FS-9530DN: max. 300 000 stránek za měsíc 
Napájecí soustava: AC 220~240 V, 50/60 Hz 
Spotřeba energie:  FS-9130DN: tisk: 710 W, 
pohotovostní režim: 160 W, šetření energie (ECOpower): 4,5 W 
FS-9530DN: tisk: 900 W, pohotovostní režim: 180 W, 
šetření energie (ECOpower): 4,5 W 
Hlučnost (ISO 7779): tisk: 56 dB(A), pohotovostní režim: 37 
dB(A), šetření energie (ECOenergie): nezměřitelně nízké 
Rozměry (Š x H x V): hlavní jednotka: 599 x 646 x 615 mm 
Hmotnost: hlavní jednotka: cca 68 kg 
Certifikáty: TÜV/GS, CE, PTS 
Tento produkt je vyroben podle normy jakosti ISO 9001 
a normy pro ochranu životního prostředí ISO 14001.

 ZPRACOVÁNÍ PAPÍRU

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází 
z max. tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír 
doporučený společností Kyocera za standardních podmínek 
okolního prostředí.
Vstupní kapacita: univerzální podavač na papír 2 x 500 
listů, 60-105 g/m2, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, 
Legal, Ledger, Folio, STMT 
Víceúčelová přihrádka na 200 listů, 45-200 g/m2, A3-A6R, Folio, 
uživatelský (88 x 148 mm až 297 x 450 mm)
Max. vstupní kapacita s volitelným podavačem papíru PF-750: 
4200 listů 
Duplexní jednotka standardně podporuje A3, A4, A4R, A5R, B4, 
B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, 60-80 g/m2

Výstupní kapacita: 500 listů lícem dolů

 ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA

Procesor: Power PC 750FL/600 MHz 
Paměť: FS-9130DN: standardně 64 MB + ECOmemory, 
max. 576 MB (1 slot DIMM)
FS-9530DN: standardně 128 MB + ECOmemory, 
max. 640 MB (1 slot DIMM 
Emulace: PCL6/PLC5e včetně PJL, PostScript 3 (KPDL 3), přímý 
tisk PDF, AES (Automatic Emulation Sensing) HP-7550A (KC-GL), 
Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630 
Řídící jazyk: PRESCRIBE IIe 
Fonty: 80 proměnných fontů (PCL), 136 fontů PostScript, 
1 bitmapový font, 45 typů jednorozměrných čárových kódů 
a dvourozměrný čárový kód PDF-417 
Download fonty: Kyocera, PCL + formát TrueType, typ 
formátu 1 + 3

Významné možnosti tisku: eMPS - funkce pro správu 
úloh s volitelným pevným diskem HD-5 pro rychlé kopírování, 
proof and hold, soukromý tisk, uložení úloh 100 ID kódů pro 
účetnictví, přímý tisk PDF přes paměťové zařízení USB Flash, 
profesionální funkce pro fi nalizaci dokumentů

 ROZHRANÍ

Standardní rozhraní: Fast Ethernet 10-Base-T/100Base-TX, 
vysokorychlostní obousměrné paralelní (IEEE 1284), USB 2.0 
(vysokorychlostní), USB hostitelské rozhraní dedikované pro 
paměťové zařízení USB fl ash, slot pro rozhraní KUIO-LV

Multiple Interface Connection (MIC): Umožňuje 
souběžný přenos dat prostřednictvím až čtyř rozhraní, 
přičemž každé rozhraní má svoji vlastní virtuální tiskárnu.

 VOLITELNÉ DOPLŇKY

Volitelné doplňky pro manipulaci s papírem 
Podavač papíru PF-700: 
2 x 500 listů, 60-105 g/m2, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, 
Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio, STMT 
Podavač papíru PF-750: max. 3000 listů, 60-105 g/m2, 
A4, B5, Letter 
Finišer dokumentů DF-710 + AK-700*: 
Hlavní přihrádka: max. 3000 listů A4 nebo 
1500 listů A3 lícem dolů, 60-200 g/m2, A3-B5, 
Vedlejší přihrádka vlevo: max. 200 listů A4 nebo 
100 listů A3/B4 lícem nahoru, 45-200 g/m2, A3-A6R, 
Vedlejší přihrádka vpravo: max. 50 listů A4 lícem nahoru, 
45-200 g/m2, A4-A6R, 
Sešívání: max. 50 listů A4 nebo 30 listů A3, 
sešívání ve 3 pozicích 
BF-710 jednotka na tvorbu brožur pro DF-710:
skládání a sešívání brožur max. 64 stránek (16 listů), 
60-80 g/m2, list na obal 60-200 g/m2, A3, B4, A4R 
PH-5C děrovací jednotka pro DF-710: A3-A5R, 
45-200 g/m2, 2/4 díry 
MT-710 výstupní třídič pro D-710: 7 přihrádek, 60-80 
g/m2, A3-A5R, 7 přihrádek x 100 listů A4 nebo 50 listů A3/B4 
Finišer dokumentů DF-730 + AK-705*: 
max. 1000 listů A4 nebo 500 listů A3/B4, Folio, 
64-128 g/m2, A3-B5, jedna poloha sešívání max. 30 listů A4 
nebo 20 listů A3/B4, 64-128 g/m2

Stolek CB-700 (Š x D x V): dřevěný stůl s úložným 
prostorem 
Stolek CB-710 (Š x D x V): kovový stůl s úložným 
prostorem

*Pro provoz fi nišerů dokumentů DF-710 nebo DF-730 je 
potřeba propojovací kit AK-705.
Pro dosažení maximální funkčnosti fi nišerů se doporučuje pevný 
disk HD-5 nebo rozšířit velikost RAM-Disku.

Paměť 
Paměť tiskárny: 1 slot DDR-SDRAM DIMM (64, 128, 256 
nebo 512 MB)
Karta Compact Flash®: 1 slot (do 2 GB) pro uložení 
formulářů, fontů, log, maker 
Pevný disk HD-5: 40 GB, uložení dat, formátů, fontů apod. 
Souprava C pro zabezpečení dat: 
přepsání a zašifrování HD-5

Volitelná rozhraní 
Síťová karta IB-21E/IB-23: 10Base-T/100Base-TX 
Síťová karta SB-50: 10Base-FL, FibreLink 
Síťová karta SB-60: TokenRing STP/UTP 
Síťová karta SB-70: Bezdrátová LAN -IEEE 802.11b 
Síťová karta SB-110FX: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, 
FibreOptic 
Síťová karta SB-140: 10Base-2/10Base-T/100Base-TX 
Sériové rozhraní IB-11: sériové rozhraní RS-232 
(max. 115,2 kbps)

 SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Tonerová souprava TK-710: mikrojemný toner pro 
40.000 stran v souladu s ISO/IEC 19752

Kapacita startovacího toneru je 20.000 stránek v souladu 
s ISO/IEC 19752

 ÚDRŽBA

Souprava pro uživatelskou údržbu MK-710:
500.000 stránek

 ZÁRUKA

Standardní je dvouletá záruka. 

Prodloužení záruky pro tiskárnu 
a nadstandardní vybavení až na 
dobu 5 let na provozovně. Záruka 
je omezena na 2 miliony stránek 
(3 miliony s KYOlife) 

Výstupní třídič (MT-710)

Děrovací jednotka 
(PH-5C)

Skládací 
jednotka brožur 
(BF-710)

Finišer dokumentů 
(DF-710)

Přídavný zásobník papírů 
(PF-750)
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Vyberte si příslušenství, které potřebujete:

Váš Obchodní Partner Kyocera:

Proimpo s.r.o.
Pod Vodojemem 1059
Praha 4, 14900

Tel.: 221 890 104
Email: info@proimpo.cz
www.proimpo.cz


