
Papiercassette met 
stofvrije opslag en 
eenvoudig speciaal 
papier invoeren in 
de handinvoer.

 

FUNCTIONEEL EN 
STIL VOOR KLEINERE 
WERKGROEPEN

De FS-1061DN is compact, efficiënt en 

zeer zuinig, de ideale printer voor op uw 

bureau. Uitgerust met een knop “stille 

modus” voor een aanzienlijk lager ge-

luidsniveau. De standaard duplexfunctio-

naliteit en netwerkinterface maken deze 

printer zeer geschikt voor een kleiner kan-

toor of werkgroep. Robuust en betrouw-

baar en voorzien van de duurzame tech-

nologie van KYOCERA is het een probleem-

loze printer waar u op kunt vertrouwen.

 Tot 25 A4-pagina's per minuut

 250 vel universele cassette en 1 vel handinvoer

 Standaard USB- en netwerkaansluiting

 Automatisch dubbelzijdig afdrukken

 Ontworpen voor Windows en Mac

 Bijzonder compacte afmetingen

 Regelbaar geluidsniveau

 Bijzonder betrouwbaar dankzij de duurzame componenten

 Buitengewoon lage printkosten

A4 DESKTOPPRINTER ZWART-WIT

FS-1061DN

Dubbelzijdig afdruk-
ken bespaart kosten 
en papier.



Uw KYOCERA Partner:

FS-1061DN
A4 DESKTOPPRINTER ZWART-WIT

Algemeen

Technologie 
KYOCERA ECOSYS Laser

Printsnelheid 
Tot 25 A4-pagina's per minuut 

Resolutie 
1.200 dpi kwaliteit (1.800 x 600)

Afdrukvolume 
Maximaal 15.000 pagina's per maand

Aanbevolen maandelijks afdrukvolume 
2.000 pagina's per maand

Opwarmtijd 
Circa 18 seconden na inschakeling

Tijd tot eerste afdruk 
Circa 9,5 seconden

Afmetingen (B x D x H) 
358 mm x 262 mm x 241 mm

Gewicht 
Basissysteem: circa 6,7 kg

Stroomvoorziening 
220 / 240 VAC, 50/60 Hz

Stroomverbruik 
Printen: 346 W  
Stand-by: 6 W 
Slaapstand: 3 W 
Gemiddeld stroomverbruik (TEC): 1,1 kWh/week 

Geluid (ISO 7779/ISO 9296) 
Printen: 50 dB(A) 
Printen stille modus: 49 dB(A)  
Stand-by: 28 dB(A) 
Slaapstand: onmeetbaar laag

Certificering TÜV/GS, CE 
Deze printer is geproduceerd volgens de kwaliteitsnorm 
ISO 9001 en milieunorm ISO 1400

Papierverwerking

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een 
papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik door KYOCERA 
aanbevolen papier onder normale omstandigheden.

Invoercapaciteit 
Multifunctionele invoer van 1 vel: 60–220 g/m2; A4, A5, A6, 
B5, B6,Letter, Legal, Custom (70 x 148–216 x 356 mm)

Universele papiercassette voor 250 vel; 60–220 g/m2; A4, 
A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148–216 x 356 
mm)

Duplexfunctie 
Standaard voorzien van duplexfunctie voor dubbelzijdig 
afdrukken, ondersteunt: 60 - 120 g/m2; A4, Letter, Legal

Uitvoercapaciteit 
150 vel, bedrukte zijde onder

Controller

CPU 
ARM 390 MHz

Geheugen 
Standaard 32 MB RAM

Standaard interface 
USB 2.0 (Hi-Speed), FastEthernet (10/100BaseTX)

Emulatie 
Host-based

Besturingssystemen 
Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008 
R2 en Mac OS X

Verbruiksmaterialen

Tonerkit TK-1125 
Toner zwart voor 2.100 pagina’s A4 
Startertoner is goed voor 1.000 pagina’s A4

Capaciteit van de toner is in overeenstemming met ISO /IEC 
19752 

Garantie 

KYOCERA biedt een standaardgarantie van 1 jaar (carry-
in), mits de printer wordt gebruikt en onderhouden in 
overeenstemming met de onderhoudsinstructies.

    

ECOSYS staat voor ECOlogie, ECOnomie en SYSteem-
afdrukken. De ECOSYS-machines met hun duurzame onder-

delen zijn ontworpen om zeer lang mee te gaan en ten aanzien van onder-
houd, beheer en verbruiksmaterialen de totale eigendomskosten tot een 
minimum te beperken. Het cartridge-vrije systeem houdt in dat alleen de 
toner periodiek moet worden vervangen. 

Het modulaire ontwerpconcept stelt u in staat om desgewenst functies toe 
te voegen die de workflow verbeteren. Geïntegreerde systeemsoftware  
voorziet in langdurige compatibiliteit tussen verschillende netwerken. De 
duurzame onderdelen van KYOCERA betekenen lagere kosten voor u en  
minder belasting voor het milieu.
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