
Perfect voor het afdrukken van 
hoge volumes: de papiercapa-
citeit is meer dan genereus 
dankzij de universele cassette 
van 500 vel – die optioneel 
kan worden verhoogd tot 
2.150 vel uit 5 cassettes.

 

de snelle neTWeRK- 
 PRinTeR 

          vooR KleuR in A4

de productieve en zeer economische 
Fs-C5350dn combineert snelheid en een 
excellente kleurkwaliteit met intelligente 
netwerk- en beveiligingsfuncties. deze 
combinatie van eigenschappen voorziet 
in de behoeften van drukke kantoren en 
werkgroepen van bijna elke grootte. en 
dankzij de kostenefficiënte eCosYs-
technologie met zijn duurzame onderde-
len kunnen met deze apparaten grote 
kostenbesparingen worden gerealiseerd.

 Tot 30 A4-pagina’s per minuut in kleur en zwart-wit

 Tijd tot eerste pagina in 10 seconden (z/w: 8,5 seconden)

 een afdrukkwaliteit tot 9.600 dpi met multibit-technologie

 standaard geleverde duplexeenheid voor dubbelzijdig afdrukken

 Tot 5 papiercassettes voor een papiervolume tot 2.150 vel

 PowerPC 750/600 MHz, 256 MB RAM, optionele harde schijf

 uitzonderlijk lage afdrukkosten voor een apparaat uit deze klasse

Fs-C5350dn
A4 KleuRenPRinTeR

Bespaart papier en ruim-
te: met de standaard geïn-
tegreerde duplexeenheid 
voor dubbelzijdig afdruk-
ken.
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Fs-C5350dn/editie 09/2009 – 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.

PRESCRIBE IIc 
Met het Kyocera-paginaontwerp en de besturingstaal PResCRiBe iic kunnen zelfs complexe afbeeldingen, logo’s en formulieren (meerdelige  
formulieren) op het systeem afzonderlijk worden gemaakt en in de printer worden opgeslagen en bijgewerkt. Hierdoor is integratie in print-
bestanden niet langer nodig. deze worden alleen geopend als het nodig is, waardoor de belasting op het netwerk afneemt.

The KM NetViewer 
de KM netviewer zorgt voor complete monitoring en besturing van alle eCosYs-printers en digitale KYoCeRA-multifunctionals vanaf elke 
Windows©-PC en voorziet daarmee in een ideaal netwerkbeheer. ook wordt hiermee ondersteuning geboden voor het gestandaardiseerde 
snMP-protocol.

Status Monitor and Command Center 
de status Monitor toont de huidige staat van de printers en geeft direct toegang tot het Command Center voor wijziging van instellingen die 
niet in de drivers aanwezig zijn (bijv. netwerkinstellingen, wijziging van de slaapstand of blokkering van het bedieningspaneel).

USB Host Interface for USB Flash Memory
PdF-bestanden kunnen via de usB Host interface rechtstreeks worden afgedrukt vanuit een usB Flash Memory (bijv. een usB-stick).  
documenten worden rechtstreeks via het bedieningspaneel van de printer geselecteerd. Hiervoor is geen computer nodig.

ECOSYS staat voor ECOlogie, 
ECOnomie en SYSteemprinten. 

Met duurzame onderdelen zijn ECOSYS-
apparaten ontwikkeld voor maximale duurzaam-
heid en minimale Total cost of ownership met 
betrekking tot onderhoud, administratie en ver-
bruiksmaterialen. Voor het systeem hoeft alleen 
de toner regelmatig vervangen te worden. Door 
het modulaire design kunt u werkprocesverbete-
rende functies naar wens toevoegen. De geïnte-
greerde systeemsoftware biedt langdurige net-
werkcompatibiliteit. Kyocera’s onderdelen met 
lange levensduur kosten u en het milieu minder.

Fs-C5350dn
A4 KleuRenPRinTeR 

Algemeen

Technologie 
KYoCeRA eCosYs kleurenprinter

Afdruksnelheid 
 Tot 30 pagina's per minuut in A4 in kleur en z/w

Resolutie 
600 x 600 dpi 
Multi-Bit Technologie voor een afdrukkwaliteit tot  
9,600 x 600 dpi

Afdrukvolume 
Max. gemiddeld 15.000 pagina's per maand (berekend op 
basis van 36 maanden). Max. 100.000 pagina’s per maand 
(A4)

Opwarmtijd 
Circa 36 seconden of minder na inschakeling

Tijd tot eerste pagina 
Circa 8,5 seconden of minder in z/w 
Circa 10 seconden of minder in kleur

Afmeting (W x D x H) 
345 mm x 518 mm x 480 mm

Gewicht 
Circa 29,5 kg (basissysteem, gereed voor bedrijf)

Stroomvoorziening 
220/240 vAC, 50/60 Hz

Stroomverbruik 
Afdrukken: 516 W 
standby: 74 W 
spaarstand: 8 W

Geluid (ISO 7779 / ISO 9296) 
Afdrukken: 55 dB(A) 
standby: 36 dB(A)

Certificering 
Gs, TÜv, Ce 
dit product is gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm iso 
9001 en milieurichtlijn iso 14001.

Papierverwerking

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een 
papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik papier dat is aan-
bevolen door KYoCeRA onder normale omgevingsomstan-
digheden.

Invoercapaciteit 
Multifunctionele lade van 150 vel, 60–220 g/m2; 
A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, Custom (70 x 138 mm –  
216 x 356 mm)

universele cassette van 500 vel, 60–120 g/m2; 
A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, Custom (105 x 148 – 216 x 
356 mm). Max. papiercapaciteit incl. opties: 2.150 vel

Duplexeenheid 
dubbelzijdig afdrukken: 60–120 g/m2; A4, A5, B5, letter, 
legal, Custom (140 x 210 mm – 216 x 356 mm)

Uitvoercapaciteit 
250 vel, bedrukte zijde onder, met sensor "vol met papier"

Controller

CPU 
PowerPC 750/600 MHz

Geheugen 
256 MB RAM, kan worden verhoogd tot 1.280 MB RAM als 
optie

Standaard interface 
usB 2.0 (Hi-speed), usB Host interface specifiek voor usB 
Flash Memory-apparaat, Fastethernet (10/100BaseTX) 
slot voor optionele interne afdrukserver of harde schijf 
slot voor optionele CompactFlash*-kaart

Besturingstaal 
Prescribe iic

Emulations 
PCl6, PCl5c, Postscript* 3 (KPdl 3), XPs direct Print, 
PdF direct Print, met automatische emulatieherkenning

Besturingssystemen 
Alle huidige Windows-besturingssystemen, Mac os X versie 10.2 
of hoger, uniX linuX, evenals andere besturingssystemen op 
aanvraag.

Lettertypes/Barcodes 
93 schaalbare lettertypes voor PCl/Postscript*, 8 lettertypes 
voor Windows vista, 1 Bitmap-lettertype, 45 barcodes (e.g. eA 
n8, eA n13, eA n128) met automatische generatie van checks-
ums evenals ondersteuning voor tweedimensionale barcodes 
PdF-417 onder PResCRiBe (PCl en andere barcodes beschikbaar 
als optie)

Geïntegreerde administratie van taken  
100 afdelingscodes

Verbruiksartikelen

TK-560K Toner-Kit 
Microfijne toner zwart voor 12.000 pagina's A4 in ove-
reenstemming met iso/ieC 19798

TK-560C, TK-560M, TK-560Y Toner-Kits 
Microfijne toner cyaan, magenta, geel voor 10.000 pagina's 
A4

elk in overeenstemming met iso/ieC 19798 
Capaciteit van starttoner is 6.000 pagina’s cyaan, magenta, 
geel 5.000 pagina’s in overeenstemming met iso/ieC 19798

Opties

PF-500 Papiercassette 
Max. 500 vel; 60–120 g/m2; A4, A5, B5, letter, legal, 
Custom (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

PF-510 Paper feeder 
Max. 500 vel; 60-220 g/m2; A4, A5, B5, letter, legal, 
Custom (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

CB-500 Onderzetkast 
Hoogte circa 40 cm

Geheugen-upgrade 
1 slot (128, 256, 512, 1,024 MB)

CompactFlash*-Card 
1 slot (tot 4 GB) voor het afdrukken van formulieren, lettertypes, 
logo’s, macro’s

USB Flash Memory 
ondersteunt PdF direct Printing via usB Host interface

HD-5a Hard disc 
40 GB voor gemakkelijk documentenbeheer

Optionele interface 
PS159: Wireless lAn (802.11b/g) 
PS1109 Gigabit Ethernet: 
10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45) 
PS129 Fibre Optic: 100BasesX (sC) 
PS1129 Gigabit Fibre Optic: 1000BasesX (sC)

Modelvariaties

FS-C5350DN/KL3 
Fs-C5350dn incl. garantieverlenging KYolife van 3 jaar

Garantie

standaard 2 jaar garantie. KYoCeRA geeft op de drums en 
ontwikkelaars een garantie van 3 jaar of 200.000 pagina’s 
(afhankelijk van welke situatie zich het eerst voordoet), mits 
de printer wordt gebruikt en gereinigd in overeenstemming 
met de onderhoudsinstructies.
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