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Fs-3920dn
a4 Fekete-Fehér lézernyomtató

a nyomtatási jogo-
sultságok különféle 
beállításai, az  ssl 
titkosítás a legjobb  
biztonsági beállítást 
kínálják.

40 oldal/perces sebességével, hálózati 

csatolójával és beépített duplex  

egységével az Fs-3920dn tökéletes 

készülék munkacsoportok számára. hogy 

alkalmazkodjon a különféle felhasználói 

igényekhez, rugalmas papírkezelése és 

funkcionalitása kiemelkedő. Továbbá 

széles körű bizonsági funkciókkal és 

kivételesen alacsony üzemeltetési lapkölt-

séggel rendelkezik.

Az első 300.000 
oldal alatt csak  
tonert kell cserél-
ni. könnyen azono-
sítható eredeti toner.

 40 oldal/perc a4, 1.200 dpi felbontás

 beépített duplex egység

  5 papírkazetta, kíváló rugalmasság, nagy papírkapacitás 

 a6 formátum támogatása papírkazettából 

 powerpc 440/600 mhz cpU, 128 mB–1 gB ram, opcionális hdd

 UsB, párhuzamos és hálózati csatoló

 közvetlen pdF nyomtatás UsB Flash memóriáról

 kategóriájában kivételesen alacsony nyomtatási költség

a rUgalmas
  hálózati nyomtató



Fs-3920dn
a4 Fekete-Fehér lézernyomtató

az Ön kyocera partnere:

PRESCRIBE IIe 
a kyocera saját vezérlőnyelve, a PRESCRIBE IIe képes még komplexebb grafikákat logokat és űrlapokat kezelni a számítógéptől függetlenül, 
a nyomtatóba feltöltve. Következésképpen nincs szükség többé a nyomtató fájlba integrálásra, csak akkor hozzáférhetőek, mikor szükség van 
rájuk, így csökkentik a hálózati terhelést.

KM NetViewer 
a km netViewer teljes felügyeletet és hálózati adminisztrációt biztosít minden kyocera ecosys nyomtató és digitális multifunkciós eszköz felett 
bármilyen Windows© PC-ről. Támogatja az SNMP protokollt.

Status Monitor és Command Center 
a status monitor megmutatja a nyomtató aktuális állapotát, a command center pedig olyan beállításokhoz biztosít hozzáférést, melyeket a driver 
nem tartalmaz (pl. hálózati beállítások, alvó üzemmód beállítása, kezelőpanel zárolása).

USB Host adapter
A PDF fájlok közvetlenül nyomtathatók USB Flash memóriáról (pl. pendrive) az USB host adapteren keresztül. A dokumentumok a nyomtató 
kezelőpaneljén kiválaszthatóak. Nincs szükség számítógépre.

Hosszú élettartamú alkatrészeivel 
az ECOSYS készülékek tartósak, 

csökkentik a költségeket, a karbantartási igényt 
és a kellékigényt. A kazettamentes rendszer-
nek köszönhetően csak a tonert kell cserélni 
rendszeres időközönként. A moduláris kialakítás 
lehetővé teszi, hogy az igényeinek megfelelő 
kiépítésű készüléket használja.
Az integrált rendszerszoftver hosszútávú kompa-
tibilitást biztosít. A KYOCErA hosszú élettartamú 
komponensei költséget takarítanak meg és kímé-
lik a környezetet.

Általános jellemzők

Élettartam:
900.000 oldal vagy 5 év

Havi terhelés:
max. 200.000 oldal

Karbantartási ciklus:
300.000 oldal

Technológia:
kyocera ecosys lézer

Sebesség:
40 oldal/perc a4

Felbontás:
1.200 dpi

Felfűtési idő:
max. 17 másodperc bekapcsolástól

Első oldal:
max. 10,5 másodperc

Méret (Szél. × Mély. × Mag.):
382×394×320 mm

Súly:
kb. 16,7 kg (készülék)

Tápellátás:
220/240 V, 50/60 hz

Fogyasztás:
nyomtatás: 641 W
készenlét: 9,5 W
energia takarékos (ECOpower):  5,9 W

Zajszint (ISO 7779 / ISO 9296):
nyomtatás: 54 dB(A)  
készenlét: 30 dB(A)

Tanúsítványok:
gs, tÜV, ce
A készülék az ISO 9001 minőségi, és az ISO 14001 
környezeti előírásoknak megfelelően készül.  
rohs kompatibilis

Papírkezelés

minden megadott kapacitás adat max. 0,11 mm vastagságú 
papírra értendő. Használja a KYOCERA által javasolt papírt 
normál üzemeltetési körülmények mellett.

Bemeneti kapacitás:
100 lapos kézi adagoló tálca: 60–220 g/m2; 
a4, a5, a6, B5, letter, legal,
Egyéni (70×148–216×356 mm)

500 lapos univerzális papírkazetta: 60–120 g/m2; 
a4, a5, a6, B5, letter, legal,
Egyéni (140×210–216×356 mm)
maximális kapacitás opciókkal: 2.500 lap 

Duplex egység:
támogatott papírtípusok: a4, a5, B5, letter, legal,
Egyéni (140×210–216×356 mm), 60–120 g/m2

Kimeneti kapacitás:
500 lap, 250 lap PT-310 papírtálcára (opció)

Vezérlés

CPU:
powerpc 440/600 mhz

Memória:
128 MB RAM (1 GB-ra bővíthető opcionálisan)

Standard csatolók:
nagysebességű kétirányú párhuzamos (IEEE 1284), 
USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host adapter, foglalat a 
bővítőkártyáknak (hálózati kártya, merevlemez), 
compactFlash® kártya foglalat

Vezérlőnyelv:
prescribe iie

Emulációk:
PCL6/PCL5c (PJL-lel), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibilis), 
pdF direct print, line printer, iBm proprinter X24e, epson 
lQ-850, diablo 630

Operációs rendszer:
Összes jelenlegi Windows operációs rendszer, mac os X 
10.2 vagy újabb, UniX, linUX

Karakterkészletek, vonalkódok:
93 pcl/postscript, 8 Windows Vista, 1 bitmap karakter-
készlet, 45 egydimenziós vonalkód (EAN8, EAN13, EAN128) 
automatikus  checksum generálással,  1 kétdimenziós  
vonalkód (PDF-417) PRESCRIBE alatt.
PCL és további vonalkódok (opcionális)

Felhasználói kódok:
100

Opciók

PF-310 papírkazetta (max. 3 db):
max. 500 lap; 60–120 g/m2; a4, a5, B5, letter, legal,
Egyéni (148×210–216×356 mm)

PF-315 papírmagazin+PB-315 nyomtató bázis:
max. 2.000 lap;  60–200 g/m2, 
(Nem kombinálható PF-310-el vagy EF-310-el.)

HS-315 offline papírgyűjtő egység: 
max. 2.000 lap; 60–200 g/m2

hs-315a: a pF-315 papírmagazinhoz 
hs-315B: 3 db pF-310 papírkazettához

EF-310 boríték adagoló:
max. 70 normál boríték vagy max. 100 légiposta boríték 
a6 méretig

PT-310 papírtálca
250 lapos kimeneti tálca

Memória bővítés:
mddr2-128: 128 mB; mddr2-256: 256 mB; 
mddr2-512: 512 mB, mddr2-1024: 1 gB

CompactFlash® kártya:
1 foglalat (max. 4 GB) űrlapok nyomtatásához,
karakterkészletek, logók, makrók tárolására

USB Flash memória:
pdF közvetlen nyomtatás támogatása UsB host adapteren

HD-5a merevlemez:
40 GB (dokumentum kezelés)

Opcionális csatolók
PS159: vezetéknélküli hálózat (802.11b/g)
PS1109 (Gigabit): 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)
PS129 (optikai): 100BaseSX (SC)
PS1129 (optikai, Gigabit): 1000BaseSX (SC)

Egyéb
CB-310 gépasztal

Kellékek, karbantartás

Starter toner:
7.500 oldal (A4, ISO/IEC 19752 szerint)

TK-350:
Microfine toner (15.000 oldal - A4 ISO/IEC 19752 szerint)

MK-350:
maintenance kit (300.000 oldal)

Garancia

2 év vagy 300.000 oldal (amelyik előbb bekövetkezik).
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KYOCERA MITA Europe B.V. www.kyoceramita-europe.com
KYOCERA MITA Corporation www.kyoceramita.com
GLOBAL-UNION Irodatechnikai Kft. www.kyocera.hu www.globalunion.hu 
a KYOCERA nem vállal felelősséget az adatlapon szereplő információkban előforduló hibákért.
a közölt adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.


