
FS-C8650DN 

  Tot 50/55 pagina's per minuut A4 in kleur en zwart-wit

  Standaard dubbelzijdig afdrukken tot 50/55 ppm

  Tot 9.600 dpi afdrukkwaliteit met multi-bit technologie

  Snelle controller en 160 GB harde schijf als standaard

  Papierinvoercapaciteit van 1.150 – 7.650 vel 

   Afwerkingsmogelijkheden tot maximaal 4.000 vel

  Optionele mailbox voor eenvoudige selectie van documenten

  Duurzame drum en developer gaan 600.000 pagina's A4 mee

  Uitzonderlijk lage afdrukkosten in zijn klasse

Deze snelle high-end printer wordt 

geleverd met een breed scala aan  

functies en opties. Afdrukken tot 50 

ppm A4 in kleur in de hoogste kwaliteit 

is moge-lijk dankzij de long life compo-

nenten van KYOCERA. De printer heeft 

het unieke cartridge-vrije systeem dat 

de kosten en verspilling tot een mini-

mum beperkt. Goed voor u en voor het 

milieu.

TOP A3 KLEURENPRINTER 
MET UITSTEKENDE  

PRESTATIES 

De 4.000 vel finish-
er kan documenten 
tot 65 vel nieten en 
biedt optioneel 
perforeren, boekjes 
nieten en tri-fol-
ding. 

De standaard 
custom boxen 
bieden eenvoudig 
en krachtig 
Document Manage-
ment. 

A3 KLEURENPRINTER
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FS-C8650DN 
A3 KLEURENPRINTER

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

KM NetViewer 
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.

Command Center RX 
Via het Command Center RX kunnen verschillende instellingen worden gecontroleerd en gemanaged via de webbrowser. B.v. automatisch 
updaten van schermen, aanpassen van gebruikersschermen, inzien van afdelings- of restrictie-instellingen.

USB Host Interface voor 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 SYSteem-afdrukken. 

De ECOSYS-apparaten met hun duurzame 
onderdelen zijn ontworpen om zeer lang mee 
te gaan en ten aanzien van onderhoud, beheer 
en verbruiksmaterialen de totale eigendoms-
kosten tot een minimum te beperken. Het 
cartridgevrije 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 systeemsoft-
ware voorziet in langdurige compatibiliteit tussen 
verschillende netwerken. De duurzame onder-
delen van KYOCERA betekenen lagere kosten voor 
u en minder belasting voor het milieu.

 
Algemeen

Technologie 
KYOCERA ECOSYS kleurenlaser 

Printsnelheid  
Tot 50/25 pagina’s per minuut A4/A3 in kleur 
Tot 55/27 pagina's per minuut A4/A3 in zwart-wit 

Resolutie  
600 x 600 dpi multi-bit technologie voor een afdrukkwaliteit 
tot  9.600 x 600 dpi

Afdrukvolume 
Maximaal 225.000 pagina’s per maand (A4)

Aanbevolen maandelijks afdrukvolume 
30.000 per maand

Opwarmtijd 
Circa 30 seconden na inschakeling 

Tijd tot eerste pagina  
4,9 seconden in zwart-wit  
6,2 seconden in kleur

Afmetingen (B x D x H) 
672 mm x 787 mm x 744 mm

Gewicht 
Basissysteem: circa 111 kg

Stroomvoorziening 
220/240 VAC, 50/60 Hz

Stroomverbruik  
Printen: 1.160 W in zwart-wit, 1.210 W in kleur 
Stand-by: 170 W 
Energiespaarstand (ECOpower): 15 W

Geluid (ISO 7779 / ISO 9296)  
Printen: 53,2 dB(A) (zwart-wit) en 53 dB(A) (kleur)  
Stand-by: 37 dB(A)

Certificering 
GS, TÜV, CE  
Deze printer is geproduceerd volgens de kwaliteitsnorm  
ISO 9001 en milieunorm ISO 14001.. 

Papierverwerking

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

Invoercapaciteit  
Multifunctionele lade van 150 vel, 60–300 g/m2  
(banner 136-163 g/m2), 
A6R–304.8 x 457.2 mm, banner maximaal 304,8 x 1.219,2 mm; 
Universele papiercassette voor 2 x 500 vel, 60–256 g/m2, 
A5R–304,8 x 457,2 mm  
Maximale invoercapaciteit met opties: 7.650 vel A4

Duplexfunctie 
Standaard voorzien van duplexfunctie voor dubbelzijdig 
afdrukken, ondersteunt:  A5R – 304,8 x 457,2 mm, 60–256 g/m2

Uitvoercapaciteit 
500 vel, bedrukte zijde onder (hoofduitvoer), 250 vel bedrukte 
zijde onder (subuitvoer)  
Maximale uitvoercapaciteit met opties: 5.000 vel A4 

Controller 

CPU 
PowerPC 750GL/750 MHz

Geheugen 
1.024 MB RAM, maximaal 2.048 MB RAM,  
Standaard geleverd met 160 GB harde schijf

Standaard interface  
USB 2.0 (Hi-Speed), 2 USB Host Interfaces, Gigabit Ethernet 
(10/100/1000BaseT), slot voor optionele print server, slot voor 
optionele CompactFlash®-card

Controllertaal 
PRESCRIBE IIc

Emulaties  
PCL6 (PCL5c / PCL-XL), PostScript* 3 (KPDL 3), XPS Direct Print, 
PDF Direct Print 1.7, met automatische emulatie herkenning

Optioneel (UG-34) 
IBM Proprinter X24E, Diablo 630, Epson LQ-850 

Besturingssystemen  
Alle huidige Windows besturingssystemen, Mac OS X Versie 
10.4 of hoger, UNIX, LINUX evenals andere besturings- 
systemen op aanvraag

Lettertypes/Barcodes  
93 contourlettertypes voor PCL/PostScript*, 8 lettertypes 
voor Windows Vista*, 1 Bitmapfont, 45 barcodes (b.v. EAN8, 
EAN13, EAN128) met automatische generatie van 
checksums en ondersteuning van tweedimensionale 
barcodes PDF-417 onder PRESCRIBE (PCL en andere 
barcodes beschikbaar als optie

Geïntegreerde accounting 
100 afdelingscodes 

Verbruiksmaterialen 

TK-8600K Tonerkit  
Microfijne toner zwart voor 30.000 pagina’s A4

TK-8600C, TK-8600M, TK-8600Y Tonerkits  
Microfijne toner cyaan, magenta, geel voor 20.000 pagina’s A4 

Startertoner zwart is goed voor 15.000 pagina’s A4 
Startertoner cyaan, magenta, geel is goed voor 10.000 pagina’s 
A4

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

WT-860 Tonerafvalbak  
22.000 pagina’s A4 
Capaciteit van de toner(afvalbak) is in overeenstemming met 
ISO/IEC 19752

Nietjes 
SH-10 voor DF-770(B), BF-730  
SH-12 voor DF-790(B)

Opties 

Papierverwerking  
PF-730 Papiercassette  
2 x 500 vel, 60–256 g/m2, A5R–304,8 x 457,2 mm, folio

PF-740 Papiercassette  
3.000 vel, 60–256 g/m2, A4, B5, letter

PF-770 A4 side deck  
3.000 vel, 60–300 g/m2, A4, B5 

PF-780 Multimedia tray en papier pass unit  
500 vel, 60–256 g/m2, A5R–304,8 x 457,2 mm

DF-790(B)* finisher + AK-735  
Hoofduitvoer: maximaal 4.000 vel A4 (3.000 vel met BF-730);  
60–300 g/m2; B5R–304,8 x 457,2 mm  
Extra uitvoer: 200 vel A4; 60–300 g/m2; A6R–A3  
Nieten tot maximaal 65 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities, 
B5–304,8 x 457,2 mm 

DF-770(B)* finisher + AK-735  
Hoofduitvoer: 1.000 vel A4, 60–300 g/m2, B5E–A3,  
3 posities nieten tot 50 vel A4 of 30 vel A3  
Extra uitvoer: 100 vel A4, 60–300 g/m2, A4–A6R,

PH-7C Perforator voor DF-790(B)/DF-770(B)  
2-gaten, 60–300 g/m2, A5R–A3 

MT-730(B) Mailboxsorteerder + AK-736 
(Bij plaatsing direct op de printer) Kan ook geïnstalleerd worden 
bovenop de finisher DF-790(B).  
7 vakken x 100 vel A4, 50 vel A3/B4, 60–163 g/m2)  
  

BF-730 Booklet en tri-folding finisher voor DF-790(B)  
Dubbelvouwen: 60–256 g/m2, A3, B4, A4R  
Boekjes: maximaal 16 vel (64 pagina’s, 60–90g/m2)  
Vouwen zonder nieten: maximaal 5 vel (60–90g/m2)  
Tri-folding: 60–120 g/m2, A4R  
Multi tri-folding: 5 vel (60–90g/m2), 3 vel (91–120g/m2)
*Bridge unit AK-735 is vereist bij het gebruik van de finisher 
DF-790(B) en DF-770(B)*, het papier wordt van de printer naar 
de finisher doorgevoerd.

Banner Guide (A) 
Bannerpapier invoergeleide, tot maximaal 10 vel

CB-730 
Onderzetkast, hout

CB-731 
Onderzetkast metaal

Geheugenuitbreiding 
1 slot voor MDDR200: 1.024 MB

CompactFlash® card 
1 slot (tot 4 GB) voor het afdrukken van formulieren, lettertypes, 
logo’s of macro-opslag 

Data security kit (E) 
In lijn met beveiligingsniveau level EAL3

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):  
Support voor verschillende authenticatie keys beschikbaar 

IC Card Reader Holder (B)  
Voor integratie van een USB IC Card Reader

UG-33 
Ondersteuning van ThinPrint

UG-34 
IBM ProprinterX24, EPSON LQ-850, Diablo 630 emulation

Optionele interface  
IB-50: Gigabit-Ethernet board 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

Modelvariaties

FS-C8650DN/KL3  
FS-C8650DN inclusief garantieverlenging KYOlife van 3 jaar 

Garantie

KYOCERA biedt een standaardgarantie van 1 jaar (carry-in) en 
een garantie van 3 jaar of 600.000 pagina‘s A4 op de drum en 
developer (afhankelijk welke situatie zich het eerst voordoet), 
mits de printer wordt gebruikt en onderhouden in 
overeenstemming met de onderhoudsinstructies. 

De on-site garantieverlenging tot 5 jaar voor    
printer en opties.. 
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FS-C8650DN editie 10/2012 – gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - * Specificaties kunnen zonder voor-aankondiging worden 
gewijzigd. Informatie was bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmer-
ken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn. 

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


