
FS-9130DN
A3 MoNokroM AFDeliNgSpriNter

• 40 sider pr. minut i A4, 23 sider pr. minut i A3

• 64 MB hukommelse som standard, kan opgraderes til 576 MB

• Duplex og netværkstilslutning som standard

• pDF direkte print fra USB Flash Memory enheder

• Bred vifte af tilbehør til papirhåndtering

• komponenter med lang levetid og let vedligeholdelse
 giver lave driftsomkostninger

Med en printhastighed på 40 sider i 

minuttet, er kyocera FS-9130DN parat 

til at hjælpe dig gennem de største 

arbejdsopgaver uden at sætte farten 

ned. Hurtig, effektiv og pålidelig og 

samtidig i et yderst funktionelt og 

modulært design. papir- og efterbe-

handlingsmulighederne gør det let at 

tilpasse printeren til netop din afdelings 

specifikke krav.

print  kopi  scan  fax

let netværksadgang for 
hele afdelingen er stan-
dard. kyoceras kX driver 
arbejder i baggrunden 
og sikrer en ukomplice-
ret håndtering af dine 
dokumenter.

klAr til At påtAge Sig  

                  
eNHver opgAve.

Denne printer har 
kapacitet til at arbejde 
hurtigt. Der er som stan-
dard plads til hele 1.200 
ark i samlet input og til 
500 ark output.  



ECOSYS enheder er udviklet 
med henblik på at minimere 

både de direkte og de indirekte omkostninger, 
såsom vedligeholdelse, administration og 
forbrugsstoffer. I det kassettefri system er det 
kun tonerbeholderen der skal udskiftes. Det 
modulære design giver plads til at udbygge 
printeren i takt med de stigende krav og 
tilføje en bred vifte af papirhåndteringsmulig-
heder. Den integrerede systemsoftware sikrer 
kompatibilitet på tværs af netværk – nu og i 
fremtiden. Kyocera’s long-life komponenter 
koster både dig og miljøet mindre.

Systemplatform
FS-9130DN tilbyder USB, parallel og netværkstilslutning som standard og giver problemfri administration. kyocera  ’single-platform’ 
teknologi betyder, at den samme printerdriver kan anvendes til alle kyocera pCl/postScript enheder i netværket: Fra enkelt- 
bruger desktop-printere til high-end multifunktionsmaskiner. kun kyocera tilbyder denne ubesværede kombination af net-
værks- og it-ekspertise samt højtydende papirhåndteringsmuligheder.

preSCriBe iie
Med kyocera Mitas sidedesign og kontrolsprog preSCriBe iie kan selv kompleks grafik, logoer og blanketter (også bestående af 
flere dele) dannes uafhængigt af applikationerne og gemmes og opdateres direkte i printeren. Dette betyder at integration af 
f.eks. blanketdata i printfilerne ikke længere er nødvendigt. Data aktiveres efter behov, og belaster derfor ikke netværket.

kM-Net for Client/kM-Net vieWer
opsætningen på alle printere på netværket kan kontrolleres visuelt og ændres fra en hvilken som helst Windows® pC.  
kM-Net for Client gør det nemt at administrere og opsætte printeren via en parallel-, USB- eller netværksforbindelse.  
kM-Net viewer er et avanceret printerkontrolprogram der anvender SNMp-standarden.

Autoriseret kyocera Mita Business partner:
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	 GENERELT

Teknologi: kyocera eCoSYS, laser
Maskinhastighed: Maks. 40/23 sider pr. minut A4/A3 sim-
plex, maks. 33/16 sider pr. minut A4/A3 duplex 
Opløsning: 1.200 dpi kvalitet (1.800 x 600)
Tid	til	første	side: 3,5 sekunder
Opvarmningstid: 60 sekunder fra slukket tilstand
Duty	cycle: Maks. 200.000 sider pr. måned, gennemsnit op 
til 55.000 sider pr. måned
Strømforsyning: AC 220~240 v 50/60 Hz
Strømforbrug: Drift: 710 W, Stand-By: 160 W,  
Dvale/eCopower: 4,5 W
Lydniveau	(ISO	7779): Drift: 54 dBA, Stand-By: 34 dBA, 
Dvale/eCopower: Så lav at den ikke kan måles
Dimensioner	(B	x	D	x	H): 599 x 646 x 615 mm
Vægt: inkl. toner: 68 kg
Certificeringer: tÜv/gS, Ce, ptS
Denne printer er fremstillet under en iSo 9001 kontrolleret 
kvalitetsnorm og i henhold til de miljømæssige forskrifter 
under iSo 14001

	 PAPIRHÅNDTERING

Alle de nedenfor nævnte papirkapaciteter er baseret på en 
papirtykkelse på maks. 0,11 mm. 

Inputkapacitet: 2 x 500 arks universal arkføder, 60-105 g/m², 
A3, A4, A4r, A5r, B4, B5, B5r, letter, letter-r, legal, ledger, 
Folio, StMt
200 arks multifunktionsbakke, 45-200 g/m², A3-A6r, bruger-
defineret (88 x 148 mm to 297 x 450 mm)
Maks. inputkapacitet med ekstra arkføder pF-750 (tilbehør): 
4.200 ark
Duplex som standard understøtter A3, A4, A4r, A5r, B4, B5, 
B5r, letter, letter-r, legal, ledger, 60-80 g/m²
Outputkapacitet: 500 ark face-down

	 CONTROLLER

Processor: powerpC 750Fl/600 MHz
Hukommelse: Standard 64 MB + eComemory, maks. 576 MB 
(1 DiMM sokkel)
Emuleringer:	pCl 6/pCl 5e inkl. pJl,  postScript 3™ (kpDl 3), 
pDF direkte print, med Automatic emulation Sensing (AeS), 
Hp-7550A (kC-gl), line printer, iBM proprinter X24e, epson 
lQ-850, Diablo 630
Kontrolsprog: preSCriBe iie
Fonte: 80 outline fonte (pCl), 136 postScript fonte, 1 bitmap 
font, 45 én-dimensionelle stregkoder og en to-dimensionel 
stregkode (pDF-417)
Fonte der kan downloades: kyocera, pCl + truetype format, 
type 1 + 3 format
Faciliteter: eMpS – Job management funktioner med hard-
disktilbehøret HD-5: lynkopi, korrekturprint, fortrolig print 
og joblagring, 100 afdelingskoder til Accounting, pDF direkte 
print fra USB Flash hukommelse, professionelle efterbehand-
lingsmuligheder

	 INTERFACE

Standard	interface: Fast ethernet 10/100 BasetX, High 
speed bi-direktionel parallel (ieee 1284), USB 2.0 (High 
Speed), USB Host interface til udskrivning fra USB Flash 
hukommelse, kUio lv option-interface sokkel
Multiple	Interface	Connection	(MIC): MiC muliggør data-
overførsel via op til 4 interfaces, hvor hvert interface kan 
opsættes som sin egen virtuelle printer.
 

	 TILBEHØR

Papirhåndtering
PF-700	papirføder:	2 x 500 ark, 60-105 g/m², A3, A4, A4r, 
A5r, B4, B5, B5r, letter, letter-r, legal, ledger, Folio, StMt
PF-750	papirføder:	Maks. 3.000 ark, 60-105g/m², A4, B5, 
letter
DF-710	efterbehandler	+	AK-705*: Hovedbakke: Maks. 3.000 
ark A4 eller 1.500 ark A3 face-down, 60-200 g/m², A3-B5.
Underbakke, venstre: Maks. 200 ark A4 eller 100 ark A3/B4 
face up, 45-200 g/m², A3-A6r
Underbakke, højre: Maks. 50 ark A4 face-up, 45-200 g/m², 
A6-A6r
Hæfter: Maks. 50 ark A4 eller 30 ark A3, hæfter i 3 positioner.
BF-710	falseenhed	til	DF-710: Maks. 64 sider (16 ark) falser 
og hæfter, 60-80 g/m², omslag; 60-200 g/m², A3, B4, A4r
PH-5C	hulleenhed	til	DF-710: A3-A5r, 45-200 g/m², 2-hul-
ler/4-huller
MT-710	mailboks	til	DF-710: 7 bakker, 60-80 g/m², A3-A5r,  
7 bakker x 100 ark A4 eller 50 ark A3/B4
DF-730	efterbehandler	+	AK-705*: Maks. 1.000 ark A4 eller 
500 ark A3/B4, 64-128 g/m², A3-B5, hæfter i en position, 
maks. 30 ark A4 eller 20 ark A3/B4, 64-80 g/m²

CB-700	kabinet: træskab med mulighed for opbevaring
CB-710	kabinet: Metalskab med mulighed for opbevaring

*Attachmentkit Ak-705 er nødvendig ved tilslutning af DF-
710/ DF-730 efterbehandler.
Brug af harddisk HD-5 eller udvidet rAM-Disk størrelse anbe-
fales for at få det fulde udbytte af efterbehandleren.

Hukommelse
Printerhukommelse: 1 DDr-SDrAM DiMM sokkel (64, 128, 
256 eller 512 MB) 
CompactFlash®kort: 1 sokkel (op til 2 gB), lager til formula-
rer, fonte, logoer, macroer
HD-5	Hard	disk:	40 gB, lagring af data, formularer, fonte 
samt job management
Data	security	kit	(C): overskrivning og kryptering af HD-5

Interface-tilbehør
IB-21E	Netværkskort: 10Base-t/100Base-tX
SB-70	Netværkskort: Wireless lAN - ieee 802.11b
SB-110FX	Netværkskort: 10Base-t/100Base-tX/100Base-FX, 
fiberoptisk 
SB-80	Parallel	interface: 2. parallel interface – ieee 1284
IB-11	Serial	interface: rS-232C serial interface (maks. 115.2 
kbps)

	 FORBRUGSSTOFFER

TK-710	Toner-kit: Microfine toner til 40.000 sider med 5% 
dækning i overensstemmelse med iSo/ieC 19752

kapaciteten på den medfølgende toner er 20.000 sider med 
5% dækning i overensstemmelse med iSo/ieC 19752

	 VEDLIGEHOLDELSE

MK-710	Maintenance-kit: 500.000 sider

	 GARANTI

2 års garanti som standard. kyocera Mita yder garanti på 
tromle og fremkalder i 3 år eller 500.000 sider (alt efter 
hvad der indtræffer først), forudsat at printeren anvendes og 
renses i overensstemmelse med instruktionerne.   

 

 5 års udvidet garanti   
 for printeren og tilbehør.

FS-9130DN
A3 MoNokroM AFDeliNgSpriNter

efterbehandler (DF-730)

Arkføder (pF-700)
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vælg det tilbehør der passer til dine krav:

Der tages forbehold for trykfejl. Ret til ændringer forbeholdes.
Alle varemærker og navne kan være registrerede varemærker, hvilket hermed anerkendes.
Illustrationer kan vise produkter med ekstraudstyr.

Kyocera Mita Danmark A/S, Ejby Industrivej 1, 2600 Glostrup,  
Tlf.: 70 22 38 80, Fax: 45 76 58 50, www.kyoceramita.dk, info@kyoceramita.dk 
Kyocera Mita Corporation, 2-28, 1-Chome, Tamatsukuri, Chuo-ku, Osaka 540-8585, Japan, www.kyoceramita.com


