
FS-C1020MFP+  

SÍŤOVÉ BAREVNÉ MULTIFUNČNÍ ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4

Velkokapacitní tonerové 
náplně pro dlouhodo-
bější nerušení a méně 
času stráveného výmě-
nou toneru.

USB hostitelské roz-
hraní nabízí možnost 
skenovat dokumenty 
přímo z USB přenos-
ného disku. 

  Až 20 stran za minutu černobíle nebo barevně

  Tisk první strany 14s nebo méně

  Standardní funkce faxu

  Standardní duplexní jednotka pro úsporný oboustranný tisk

  Standardní automatický podavač originálů na 35 listů

  Standardní síťové rozhraní

  Volitelně maximální vstupní kapacita až 750 listů

  Kompaktní a uživatelsky přívětivý design

BAREVNÁ MULTIFUNKCE

PRO KAŽKOU KANCELÁŘ

Toto kompaktní barevné multifunkční 
zařízení Vám nabízí všechny potřebné 
funkce pro tisk, kopírování, skenování a fax, 
zahrnující internet fax jako standart. Tiskne 
rychlostí až 20 stránek za minutu černobíle 
i barevně, poskytuje výborný výkon  
a účinnost. Se standardním síťovým 
rozhraním je perfektním  zařízením pro 
malé nebo střední pracovní skupiny.



FS-C1020MFP+
SÍŤOVÉ BAREVNÉ MULTIFUNČNÍ ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie 
Barevný laser

Panel displeje:
4 řádkový LCD displej 

Rychlost tisku
Max. 20 stran formátu A4 za minutu, černobíle i barevně

Rozlišení
1 200x600 dpi, 2 400x600 dpi (tisk),  
600 dpi (kopírování/tisk),

Paměť
Standardně 256 MB

Provozní cyklus: Max. 65 000 stran za měsíc

Doba zahřívání
30 sekund nebo méně

Doba do vytištění první strany
14 sekund nebo méně černobíle nebo barevně

Doba do vytištění první kopie
30 sekund nebo méně černobíle nebo barevně

CPU
ARM11/400MHz

Standardní rozhraní 
USB 2.0 (vysokorychlostní), USB Host,  
Fast Ethernet 10/100Base-TX

Rozměry (Š x H x V)
420 mm x 493 mm x 476 mm

Hmotnost
Přibližně 30 kg včetně toneru

Napájecí soustava
AC 220 – 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie
Tisk/Kopírování: 381,9 W
Režim spánku: 10W  nebo méně

Hlučnost (ISO 7779/ISO9296)
Kopírování/tisk: 57 dB(A)
Pohotovostní režim: 34 dB(A)

Bezpečnostní standardy
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
Univerzální zásobník na 250 listů A5-A4, 60–160 g/m2;
Uživatelský formát 90 x 148 mm až 216 x 356 mm;
Víceúčelová přihrádka na 1 list A6-A4, 60–160 g/m2;
Volitelný zásobník na 500 listů A5-A4, 60–105 g/m2;
Maximální vstupní kapacita včetně všech volitelných doplňků: 
751 listů

Duplexní jednotka
Standardní duplexní jednotka: 60–90 g/m2

Podavač originálů
Max. 35 listů, 52–105 g/m2;  
šířka 140 - 216 mm; délka 140 - 356 mm 

Výstupní kapacita
150 listů potiskem dolů

TISKOVÉ FUNKCE

Emulace
PostScript®3™1

PCL 6/5c

Operační systémy
Windows® 2000/XP/Vista/7, Server 2003/2008/2008R2,
Mac OS X 10.3 nebo novější

Fonty
80 proměnných fontů přístupných ve všech emulacích

Vlastnosti tisku
Funkce vyhlazování, tisk šedi, ukládání do paměti, třídící 
funkce duplexního tisku, režim úspory toneru, auto-přepínání 
emulace, výběr typu papíru – tisk více stránek na list, 
zabezpečený tisk (heslo)

KOPÍROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu
A4/Legal

Souvislé kopírování
1–999

Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení
6 zmenšení / 4 zvětšení

Kvalita obrazu
Text + foto, text, foto

Funkce
Více kopií na 1 list, duplexní kopírování, elektronické třídění, 
odstranění záseku papíru, vícenásobné kopírování, jednou 
naskenovat, vícekrát nakopírovat, ID kopírovací funkce

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce
Skenování do e-mailu, skenování na FTP, skenování do SMB, 
skenování na USB, TWAIN/WIA

Rychlost skenovaní
Černobíle: 12 skenů za minutu
Barevně: 6 skenů za minutu

Rozlišení
1 200 x 1 200 dpi

Max. velikost originálu
A4, Legal

Typy originálů
Text, foto, text + foto

Formát výstupu
TIFF ( jen černobíle), PDF, JPEG ( jen barevně)

FAXOVÉ FUNKCE

Kompatibilita
ITU-T Super G3

Rychlost modemu
Max. 33.6 kbps

Rychlost odesílání
Méně než 4 sekundy

Rychlost skenování
Méně než 5 sekund

Rychlé vytáčení
Max. 20 čísel

Adresář
200 faxových čísel

Rozlišení
Standardní režim: 200 x 100 dpi
Kvalitní režim: 200 x 200 dpi

Max. velikost originálu
A4, Legal

Metoda komprese
JBIG, MMR, MR, MH

Příjem do paměti 
Max. 100 stránek

Funkce
Monitor linky , přenos tónu, pauza, stav zavěšení, výběr  
fax/tel., fax/tel. auto-spínač, TAD, výběr linky, vytočení, 
externí telefon, sekvenční vysílání, ECM, manuální příjem, 
hláška došel papír, pc-fax (pouze poslat, pouze Windows), 
přenos informací (TTI), číslování stránek, reporty,  
jedno-dotykové vytáčení, zkrácené vytáčení, internet fax

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Manipulace s papírem
Podavač papíru PF-110  
500 listů, 60–105 g/m2, A4, Letter, Legal

Stolek CB-110

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Tonerová sada TK-150K
Černý toner na 6 500 stran A4 (ISO/IEC 19798)

Tonerové sady TK-150C, TK-150M, TK-150Y 
Toner azurový, fialový a žlutý  
na 6 000 stran A4 (ISO/IEC 19798)

Kapacita startovacího černého, azurového, fialového  
a žlutého toneru je 1 000 stran A4

ZÁRUKA 

Standardní záruka je 2 roky nebo do vytištění 100 000 stran 
(která z variant nastane dříve) a za předpokladu, že zařízení  
je používáno a čištěno v souladu se servisními instrukcemi.

Rozšíření záruky na místě až na 5 let  
na tiskárnu a volitelné doplňky. 

    

 
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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