FS-C8600DN
Impressora Laser a cores A3

	Alta velocidade a cores A3
		com flexibilidade e
funcionalidade superiores

	Até 45 páginas por minuto A4 a cores e a preto
Unidade duplex Standard para impressão frente e verso até 45 ppm
	Até 9.600 dpi com tecnologia de impressão multibit
Controlador de elevado desempenho com disco de 160 GB standard

Concebida para proporcionar a máxima
flexibilidade, a FS-C8600DN dispõe de
uma lista impressionante de características e opções. Os componentes de
muito longa duração, asseguram uma
grande disponibilidade do equipamento.
Menos manutenções e menos peças a
substituir, permitem poupar tempo e
dinheiro.

Vários tipos de papel,
páginas banner até
120 cm suportadas
em simultâneo com
sequências de
trabalho
ininterruptas.

	Elevada capacidade de entrada e saída de papel até
1.150/7.650 folhas
	Até 8 tipos de suportes de impressão para mais flexibilidade
	Em opção, função de agrafador, furador, livretes e trípticos
	Componentes de longa duração; tambor e developer para
600.000 folhas A4

O equipamento constante da fotografia inclui opcionais

Custo de página excepcionalmente baixo no seu segmento

Impressão segura
suportada com
disco duro
integrado e teclado
numérico de fácil
utilização.

FS-C8600DN
Impressora Laser A3 a cores

Geral
Tecnologia: Impressora a cores KYOCERA ECOSYS
Velocidade
Até 45/22 páginas A4/A3 por minuto a cores
Até 45/22 páginas A4/A3 por minuto a preto
Resolução
600 x 600 dpi, com tecnologia Multi-Bit para uma qualidade de
impressão de 9.600 x 600 dpi
Capacidade de tiragem
Máxima de 225.000 páginas por mês (A4)
Primeira página
5,4 segundos ou menos a preto
6,6 segundos ou menos a cores
Tempo de aquecimento
30 segundos ou menos
Consumo de energia
Impressão: 1.000 W a preto, 1.140 W a cores
Stand-By: 170 W
Power Saving: 15 W
Nível de ruído (ISO 7779/ISO 9296)
Impressão: preto 52,3 dB(A) LpA, cores 52,6 dB(A) LpA
Stand-By:. 33,9 dB(A) LpA
Alimentação eléctrica: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
Dimensões (W x D x H): 672 x 787 x 744 mm
Peso: Aproximadamente 111 Kg (unidade base pronta a funcionar)
Certificação: GS/TUV/CE
Esta impressora é fabricada de acordo com a norma de
qualidade ISO 9001 e as orientações ambientais ISO 14001.
Manuseamento de papel
Todas as capacidades mencionadas têm por base uma espessura
máxima de papel de 0,11 mm. Utilizar papel recomendado para o
equipamento e condições ambientais normais.
Capacidade de alimentação
Duas Cassetes universais de 500 folhas cada, 60-256 g/m2,
A5R – 304,8 x 457,2 mm
150 folhas no tabuleiro By-Pass, 60-300 g/m2,
(banner máx. 136-163 g/m2), A6R – 304,8 x 457,2 mm,
banner máx. 304,8 x 1.219,2 mm;
Capacidade de alimentação máxima com opcionais:
7.650 folhas A4
Duplex como standard, suporta A5R – 304,8 x 457,2 mm,
60-256 g/m2
Capacidade de saída: 500 folhas com a face para baixo no
tabuleiro principal. 250 com a face para cima no sub tabuleiro.
Capacidade máxima de saída com opcionais: 5.000 folhas A4
Controlador
Processador: PowerPC 750GL / 750 MHz
Memória: 1.024 MB RAM de base (Max. de 2.048MB em opção),
Disco Duro de 160 GB standard

PRESCRIBE IIc
Com a linguagem de descrição de página da Kyocera, PRESCRIBE IIc, até os mais complexos gráficos, logótipos ou pré-impressos
podem ser criados independentemente no sistema e guardados na impressora. Em consequência, a integração em ficheiros de
impressão deixa de ser aplicável. São apenas acedidos mediante requisito e deixam de ser um ónus para a rede.
KM Netviewer
O KM NetViewer permite a completa monitorização e controlo de todas as impressoras ECOSYS e multifuncionais KYOCERA a partir
de qualquer PC Windows ® oferecendo uma administração de rede óptima. Também suporta o protocolo standard SNMP.
Centro de Comando RX
O Centro de Comando RX permite controlar e gerir várias configurações acedendo ao equipamento via Web browser. Por exemplo,
actualizar automaticamente écrans, definir écrans de utilizadores, definir restrições departamentais ou de utilizador.
Interface USB Host para memória Flash USB
Os ficheiros PDF podem ser impressos directamente a partir de uma memória USB Flash (ex. pen USB) via interface USB Host.
Os documentos armazenados como PDF, XPS ou JPEG são seleccionados directamente a partir do painel de controlo da impressora.
Não é necessário um computador.

Emulações
PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compatível), XPS
Direct Print, PDF Direct Print 1.7, com detecção automática de
emulação.
UG-34 opcional: IBM Proprinter X24E, Diablo 630, Epson LQ-850
Sistemas operativos
Todos os sistemas Windows® actuais, Mac OS X ®, versão 10,4 ou
mais recente, UNIX ®, LINUX ®, bem como outros sistemas
operativos mediante pedido
Controlador de Linguagem: PRESCRIBE IIc
Fontes
93 fontes escaláveis para PCL, 136 fontes escaláveis para
Postscript, 8 fontes para Windows Vista ®, 1 fonte Bitmap,
45 tipos de códigos de barras (ex. EAN8, EAN13, EAN128) com
geração automática de checksums, incluindo código de barras
bidimensional PDF-417(códigos PCL e outros, disponíveis em
opção).
Interfaces standard
USB 2.0 High Speed, 2 USB Host Interfaces, Gigabit Ethernet
(10/100/1000BaseT), slot para servidor de impressão opcional,
slot para CompactFlash Card opcional
Contabilização integrada: 100 códigos departamentais
Consumíveis
TK-8600K Toner-Kit
Toner preto para 30.000 páginas A4 de acordo com ISO/IEC
19798
TK-8600C, 8600M 8600Y Toner-Kits
Toners Cyan, Magenta e Amarelo para 20.000 páginas cada de
acordo com ISO/IEC 19798
A capacidade do toner inicial fornecido com a impressora, é de
15.000 páginas para o preto e 10.000 páginas para os magenta,
cyan e amarelo, de acordo com ISSO/IEC 19798
WT-860 Waste Toner Bottle
25.000 páginas (de acordo com 5% de cobertura preto: cor = 7:3)
Cassete de agrafador: SH-10 para DF-770(B), BF-730
SH-12 para DF-790(B)
Opcionais
Manuseamento de papel
PF-730 Alimentador de papel
2 x 500 folhas, 60-256 g/m2, A5R – 304,8 x 457,2 mm
PF-740 Alimentador de papel
3.000 folhas, 60-256 g/m2, A4, B5, Letter
PF-770 Alimentador de papel lateral
3.000 folhas, 60-300 g/m2, A4,
PF-780 Tabuleiro multimédia e unidade d passagem de papel
500 folhas A4, 60-256 g/m2, A5R – 304,8 x 457,2 mm
DF-790(B)* Finalizador de documentos + AK-735
Tabuleiro principal: máx. 4.000 folhas A4 (3.000 folhas com
BF-730);
60-300 g/m2, B5R – 304,8 x 457,2 mm
Sub tabuleiro: 200 folhas A4; 60-300 g/m2; A6R – A3
Agrafador até 65 folhas A4 ou 30 folhas A3 em 3 posições,
B5 – 304,8 x 457,2 mm

O seu Revendedor Autorizado Kyocera:

Kyocera Document Solutions Portugal, Lda. • Rua do Centro Cultural, 41 (Alvalade) • 1700-106 Lisboa – Portugal
Tel +351 218 436 780 • Fax +351 218 493 312 • www.kyoceradocumentsolutions.pt • informa@dpt.kyocera.com
A Kyocera não garante que quaisquer especificações mencionadas estejam isentas de erro. Estas poderão ser alteradas sem aviso prévio. A informação
está correcta na data em que é enviada para impressão. Todas as marcas ou nomes de produtos constantes deste catálogo são propriedade dos seus
respectivos detentores, do que se dá aqui conhecimento.

DF-770(B)* Finalizador de documentos + AK-735
Alimentador principal: 1.000 folhas A4, 60-300 g/m2; B5E – A3,
3 posições de agrafagem até 50 folhas A4 ou 30 A3
Sub tabuleiro: 100 folhas A4, 60-300 g/m2, A4 – A6R
PH-7C/PH-7D Furador para DF-790(B)/DF-770(B)
2/4 furos ou tipo sueco, A3-A5R, 60-300 g/m2
MT-730(B) Separador Mailbox + AK-736, quando colocado na
impressora
7 tabuleiros x 100 folhas A4, 50 folhas A3/B4 , 60-163 g/m2
BF-730 Unidade para livretes e trípticos para DF-790(B)
Dobragem ao meio: 60-256 g/m2, A3, B4, A4R
Livrete: máx. 16 folhas (64 páginas)», 60-90 g/m2)
Dobragem sem agrafar: máx. 5 folhas (60-90 g/m2)
Tríptico: 60-120 g/m2, A4R
Trípticos múltiplos: 5 folhas (60-90 g/m2), 3 folhas (91-120 g/m2)
*Adaptador AK-735 necessário para utilização de finalizador
DF-790 (B) e DF-770 (B)
Transfere o papel da impressora para o finalizador
Guia para Banner (A): guia de alimentação de banners,
até 10 folhas
CB-730 mesa/armário com rodas em madeira
CB-731 mesa/armário com rodas em metal
Expansão de memória: MDDR200-1GB: 1.024MB
CompactFlash® card: CF-4 (4GB) para impressão de
pré-impressos, fonts, logos, e armazenamento de macros
Data Security Kit (E) com nível de segurança EAL3
Leitor de cartões USB IC + Kit (B) de autenticação de cartões:
Suporte para várias chaves de autenticação disponível
IC Card Reader Holder (B):
Para integração de um leitor de cartões USB IC
UG-33: Suporte ThinPrint
UG-34: Emulações IBM Proprinter X-24, EPSON LQ-850;
Diablo 630
Interface opcional
IB-50: Placa Gigabit-Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
Garantia
2 anos de garantia geral da impressora, 3 anos ou
600.000 páginas (o que quer que ocorra primeiro) para tambor
e developer, desde que a impressora seja utilizada e limpa de
acordo com as indicações de fábrica. Risco, sulcos ou outras
irregularidades na superfície do tambor, não estão cobertas
em caso algum por garantia. Esta garantia adicional de tambor
e developer cessa sempre que forem utilizados consumíveis
não originais KYOCERA.
Disponível uma extensão de garantia até
5 anos para equipamentos e opcionais.

O equipamento constante da fotografia inclui opcionais

Os equipamentos de tecnologia Ecosys
são concebidos para minimizar custos
directos e indirectos, tais como manutenção,
administração e consumíveis. O sistema de operação
“livre de cartridge” requer que apenas o toner seja
substituído pelo utilizador. O desenho modular
permite que o equipamento cresça de acordo com
a evolução das tarefas pretendidas, graças a toda uma
panóplia de opcionais para manuseamento de papel
e outros dispositivos. Softwares integrados asseguram
a total compatibilidade entre redes. Recorrendo
a componentes de alta duração, a FS-C8500N não só
protege o meio ambiente, como matem os custos
de impressão a um nível particularmente baixo.

