
FS-C1020MFP+  

A4 KLEURENMULTIFUNCTIONAL

Met de hoge-capa-
citeit toner langer 
ononderbroken werk-
en en minder vaak 
toner vervangen.

Via de USB host inter-
face documenten 
direct naar een USB 
stick scannen.

  Tot 20 pagina's per minuut in kleur en zwart-wit 

  Tijd tot eerste afdruk 14 seconden of minder

  Standaard faxfunctionaliteit

  Standaard duplexeenheid voor kostenbesparend 

dubbelzijdig afdrukken

  Standaard documententoevoer voor 35 vel 

  Standaard netwerk- en USB 2.0 interface 

  Optionele papiercassette voor 500 vel 

  Zeer compact en gebruikersvriendelijk ontwerp 

DE KLEUREN- 
MULTIFUNCTIONAL
VOOR IEDER KANTOOR.

Deze compacte kleurenmultifunctio-

nal biedt standaard alle essentiële 

functies zoals: printen, kopiëren, scan-

nen en faxen, inclusief internet fax. 

Afdrukken tot 20 ppm in kleur en 

zwart-wit voor probleemloos en 

ef ficiënt werken. De standaard 

netwerkaansluiting maakt deze MFP 

tot de perfecte machine voor kleine 

tot middelgrote werkgroepen.



Uw KYOCERA Partner:

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V., Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk 
Tel +31 (0) 20 58 77 200 – Fax +31 (0) 20 58 77 290 
www.kyoceradocumentsolutions.nl – informatie@dnl.kyocera.com    

FS-C1020MFP+ editie 06/2012 – gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - * Specificaties kunnen zonder vooraankondiging worden 
gewijzigd. Informatie was bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken 
of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.
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FS-C1020MFP+
A4 KLEURENMULTIFUNCTIONAL

Algemeen

Technologie
Kleurenlaser

Bedieningsdisplay   
Vierregelig LCD display

Afdruksnelheid
Maximaal 20 A4-pagina's per minuut in kleur en zwart-wit

Resolutie  
600 dpi (kopiëren/afdrukken), 1.200x600 dpi, 2.400x600 dpi 
(afdrukken)

Afdrukvolume   
Maximaal 65.000 pagina's per maand, aanbevolen maan-
delijks afdrukvolume 1.500 pagina's per maand

Opwarmtijd   
30 seconden of minder

Tijd tot eerste print   
Circa 14 seconden in kleur en zwart-wit

Tijd tot eerste kopie   
Circa 30 seconden in kleur en zwart-wit

CPU
ARM11/ 400 MHz

Geheugen   
Standaard 256 MB

Standaard interface   
USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, Fast Ethernet 10/100Base-TX

Afmetingen (B x D x H)    
420 x 493 x 476 mm

Gewicht   
Circa 30 kg, inclusief tonercassette

Stroomvoorziening   
220/240 VAC, 50/60 Hz

Stroomverbruik    
Printen/kopiëren: 381,9 W 
Slaapstand: 10 W of minder

Geluid (geluidsdrukniveau ISO 7779/ISO 9296)   
Printen/kopiëren: 57 dB(A) 
Stand-by: 34 dB(A)

Certificering   
Deze machine is geproduceerd volgens kwaliteitsnorm ISO 
9001 en milieunorm ISO 14001

Papierverwerking

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een 
papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik door KYOCERA aan-
bevolen papier onder normale omgevingsomstandigheden.

Invoercapaciteit
250 vel universele papiercassette, 60–160 g/m2; 
van 90 x 148 tot 216 x 356 mm;
1 vel handinvoer, 60–160 g/m2; 
Optionele papiercassette van 500 vel, 60–105 g/m2;
Maximale invoercapaciteit inclusief opties: 751 vel

Duplexeenheid
Standaard dubbelzijdig afdrukken; 60–90 g/m2

Documententoevoer
Tot 35 vel, 52–105 g/m2; breedte van 140 tot 216 mm; 
lengte van 140 tot 356 mm

Uitvoercapaciteit
Maximaal 150 vel, bedrukte zijde beneden

Printfuncties

Emulaties  
PostScript®3™1 
PCL 6/5c

Besturingssystemen
Windows® 2000/XP/Vista/7, Server 2003/2008/2008R2, 
Mac OS 10.3 of later

Lettertypes
80 contourlettertypes mogelijk in alle emulaties

Afdrukfuncties   
Afbeeldingen verzachten, grijsschalen afdrukken, opslag in 
geheugen, sorteren van dubbelzijdige afdrukken, tonerbe-
sparingsmodus, automatische omschakeling van emulatie, 
papierselectie bij meerdere pagina's afdrukken op één vel, 
Private Print 

Kopieerfuncties

Max. grootte origineel
A4/Legal

Continu kopiëren
1–99

Vaste vergrotingsverhoudingen 
6 verkleinings- / 4 vergrotingspercentages

Beeldaanpassingen   
Tekst + foto, tekst, foto 

Digitale functies   
Meerdere pagina's kopiëren op één vel, dubbelzijdig 
kopiëren, elektronisch sorteren, vastgelopen papier her-
stellen, meervoudig kopiëren, meerdere afdrukken van 
één scan, kopiëren van ID-card

Scanfuncties

Functies
Scannen naar: -e-mail, FTP, SMB, USB (geheugenstick), TWAIN/
WIA scan

Scansnelheid   
Zwart-wit: 12 ipm  
Kleur: 6 ipm

Scanresolutie
1.200 x 1.200 dpi

Maximale scangrootte
A4, Legal

Herkenning origineel   
Tekst, foto, tekst + foto

Bestandstypes   
TIFF (alleen zwart-wit), PDF (zwart-wit, kleur), JPEG (kleur)

Faxfuncties

Compabiliteit   
ITU-T Super G3

Modemsnelheid   
Max. 33.6 kbps

Transmissiesnelheid   
Minder dan 4 seconden

Scansnelheid   
Minder dan 5 seconden

Snelkeuze
20 nummers

Adresboek
200 bestemmingen

Scanresolutie
Standaard mode: 200 x 100 dpi
Fijne mode: 200 x 200 dpi

Maximale grootte origineel   
A4, Legal

Compressiemethode
JBIG, MMR, MR , MH

Ontvangst in geheugen
Maximaal 100 pagina's

Functies
Lijnbewaking, toontransmissie, pauzestand, faxen met 
hoorn op de haak, selectie tussen fax en telefoon, auto-
matisch omschakelen tussen telefoon en fax, antwoordap-
paraat, lijnselectie, nummerherhaling, externe telefoon, 
faxen verzenden naar meerdere bestemmingen, foutcor-
rectie, handmatig ontvangst, ontvangst zonder papier, 
faxen via PC (alleen verzenden, alleen Windows), informa-
tie over faxtransmissies (TTI), paginanummer, rapporten, 
snelkeuze, verkort kiezen, internetfax 

Opties

Papierverwerking
PF-110 papiercassette: 500 vel, 60–105 g/m2, A4/Letter/Legal 
CB-110: houten onderzetkast 

Verbruiksmaterialen

TK-150K Toner-kit
Zwarte toner voor 6.500 pagina's A4 (ISO/IEC 19798)

TK-150C, TK-150M, TK-150Y Toner-kits 
Toner cyaan, magenta, geel voor 6.000 pagina's A4 (ISO/
IEC 19798)

De starttoner is goed voor 1.000 pagina's A4 (ISO/IEC 
19798)

Garantie 

Standaard 1 jaar garantie (carry-in) 

KYOlife: de on-site garantieverlenging tot  
5 jaar

    


