
FS-9130DN
A3 ZWART-WIT AFDELINGSPRINTER

• 40 pagina's per minuut op A4, 23 pagina's per minuut op A3

• Standaard 64 MB geheugen, uitbreidbaar tot 576 MB

• Standaard dubbelzijdig afdrukken en netwerkconnectiviteit

• Rechtstreeks PDF afdrukken vanaf USB memory stick

• Ruime keuze uit papieropties

• ECOSYS duurzame componenten, eenvoudig onderhoud

• Lage totale exploitatiekosten (TCO)

Met zijn afdruksnelheid van 40 pagi-

na’s per minuut A4, is de Kyocera FS-

9130DN bij uitstek geschikt om u door

de drukste tijden te loodsen zonder

gas terug te hoeven nemen. Deze snel-

le, efficiënte en betrouwbare printer

kent een zeer functionele modulaire

structuur. Met de beschikbare papier-

en afwerkopties kunt u de printer aan

de specifieke vereisten van uw af-

deling aanpassen.

print copy scan fax

Eenvoudige netwerktoegang voor het gehele
kantoor is standaard.
Op de achtergrond
zorgt de Kyocera KX
Driver voor document-
verwerking zonder
complicaties.

KLAAR VOOR KLEINE

EN GROTE AFDRUKVOLUMES.

Deze printer heeft alles
in zich voor snelheid.
Ruimte voor invoer
van 1.200 vel en voor
500 vel uitvoer zijn
standaard.
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ECOSYS-apparaten worden ont-
wikkeld met het oog op het

minimaliseren van directe en indirecte
kosten als onderhoud, systeembeheer en
verbruiksmaterialen. Deze systemen kennen
geen cartridges en vereisen alleen het ver-
wisselen van de tonercassette. Het modulai-
re concept maakt het mogelijk functies toe
te voegen ter verbetering van de workflow
plus naar behoefte een groot aantal opties
voor papiertoevoer en -uitvoer. De geïnte-
greerde systeemsoftware biedt u ook op
lange termijn netwerkbrede compatibiliteit.
De lange levensduur van de componenten
is vriendelijk voor uw portemonnee en het
milieu.

Systeemplatform:
De FS-9130DN biedt standaard USB-, parallelle- en netwerkconnectiviteit en staat garant voor probleemloos systeembeheer.
Dankzij de single-platformtechnologie van Kyocera kan voor alle Kyocera PCL/PostScript printers dezelfde driver worden
gebruikt binnen het netwerk: van desktopprinters voor één gebruiker tot geavanceerde multifunctionele systemen. Alleen
Kyocera biedt u deze probleemloze combinatie tussen vooruitstrevende technologie en expertise op het gebied van hoog-
waardige documentverwerking.

PRESCRIBE IIe:
Met de paginaontwerp- en besturingstaal PRESCRIBE IIe kunnen complexe grafische objecten, logo's en (zelfs uit meerdere
delen bestaande) formulieren onafhankelijk van het systeem worden ontworpen en in de printer worden opgeslagen en
bijgewerkt. De integratie van deze objecten inafdrukbare bestanden is daardoor niet langer relevant. Het netwerk wordt ont-
last doordat die bestanden pas worden gebruikt wanneer dat nodig is.

KM-NET for Client/KM-NET Viewer:
De instellingen van alle printers in het netwerk kunnen vanaf elke Windows-pc visueel worden gecontroleerd en aangepast.
KM-Net for Client maakt het mogelijk de instellingen van uw printer eenvoudig aan te passen en de printerstatus te controle-
ren via de parallelle poort, via USB of netwerkaansluiting. KM-Net Viewer is geavanceerde software voor printerbeheer dat
het standaardprotocol SNMP gebruikt. 

Uw Kyocera Partner:
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ALGEMEEN

Technologie: Kyocera ECOSYS, laser
Afdruksnelheid: Maximaal 40/23 pagina's per minuut A4/A3
enkelzijdig, max. 33/16 pagina’s (16/8 vel) per minuut A4/A3
dubbelzijdig
Resolutie: 1.200 dpi-kwaliteit (1.800 x 600)
Tijd tot eerste afdruk: 3,5 seconden
Opwarmtijd: 60 seconden na inschakelen
Afdrukvolume: gemiddeld: 45.000 pagina’s/maand, 

maximaal 200.000 pagina's/maand
Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz
Stroomverbruik: Afdrukken: 710 W, stand-by: 160 W,
energiespaarstand (ECOpower): 4,5 W
Geluid (ISO 7779): Afdrukken: 56 dB(A), stand-by: 37 dB(A)
energiespaarstand (ECOpower): onmeetbaar laag
Afmetingen (B x D x H): 599 x 646 x 615 mm
Gewicht: ca. 68 kg
Certificering: TÜV/GS, CE, PTS
Dit product wordt vervaardigd conform de kwaliteitsnorm
ISO 9001 en milieurichtlijn ISO 14001.

PAPIERVERWERKING

Alle genoemde papiercapaciteiten zijn gebaseerd op een
papierdikte van maximaal 0,11 mm. Gebruik onder normale
omstandigheden het door Kyocera aanbevolen papier.

Invoercapaciteit: 2 x 500-vel universele papiercassettes,
60-105 g/m2, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R,
Legal, Ledger, Folio, STMT
200-vel multifunctionele lade, 45-200 g/m2,  A3-A6R,
Custom (88 x 148 mm tot 297 x 450 mm)
Maximale invoercapaciteit met optionele papierlade PF-750:
4.200 vel
Standaard met ondersteuning voor dubbelzijdig afdrukken
op formaten A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R,
Letter, Letter-R, Legal, Ledger, 60-80 g/m2

Uitvoercapaciteit: 500 vel met bedrukte zijde onder

BESTURING

Processor: PowerPC 750FL / 600 MHz
Geheugen: 64 MB standaard + ECOmemory, max. 576 MB
(1 DIMM slot/100 pin DDR-SDRAM Dimm)
Emulaties: PCL6/PCL5e incl. PJL, KPDL 3 (PostScript 3 compa-
tible) PDF direct print, automatic emulation sensing (AES),
HP-7550A (KC-GL), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson
LQ-850, Diablo 630
Besturingstaal: PRESCRIBE IIe
Lettertypes: 80 contourlettertypes(PCL), 136 PostScript let-
tertypes 1 bitmaplettertype, 45 eendimensionale barcodes
plus tweedimensionale barcode PDF-417 Download-letterty-
pes Kyocera, PCL + TrueType formaat, Type 1 + 3 formaat
Afdrukfuncties: eMPS – taakbeheer met optionele harde
schijf HD-5 voor snel kopiëren, controleren en vasthouden,
privé-afdrukken en taakopslag 100 afdelingscodes voor
gebruiksregistratie, PDF direct printing via USB memory
stick, professionele afwerkmogelijkheden

INTERFACE

Standaardinterface: Fast Ethernet 10/100Base-TX, High
speed bi-directional parallel (IEEE 1284), USB 2.0 (Hi-Speed),
USB Host Interface speciaal voor USB memory stick KUIO-LV
optionele interfaceaansluiting
Multiple Interface Connection (MIC): Voor gelijktijdige
gegevensoverdracht via maximaal vier interfaces waarbij
elke interface over een eigen virtuele printer beschikt. 

OPTIES

Papierverwerking
PF-700 papiercassette: 2 x 500 vel, 60-105 g/m2, A3, A4,
A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio,
STMT
PF-750 papiercassette: Max. 3.000 vel, 60-105 g/m2, A4,
B5, Letter
DF-710 finisher + AK-705*:
Hoofdlade: Max. 3.000 vel A4 of 1.500 vel A3
bedrukte zijde onder, 60-200 g/m2, A3-B5,
Opvanglade links: Max. 200 vel A4 of 100 vel A3/B4
bedrukte zijde boven, 45-200 g/m2, A3-A6R,
Opvanglade intern: Max. 50 vel A4 bedrukte zijde boven, 
45-200 g/m2, A4-A6R, Nieten: Max. 50 vel A4 of 30 vel A3,
3 posities
DF-730 finisher + AK-705*: Max. 1.000 vel A4
of 500 vel A3/B4, 64-128 g/m2, A3-B5, 1 positie
voor nieten, max. 30 vel A4 of 20 vel A3/B4, 74-80 g/m2

BF-710 booklet finisher voor DF-710: Max. 64 pagina’s
(16 vel) boekjes vouwen en nieten, 60-80 g/m2, voorblad
60-200 g/m2, A3, B4, A4R
PH-5C perforator voor DF-710: A3-A5R, 45-200 g/m2, 
2/4-gaten
MT-710 mailbox voor DF-710: 7 vakken, 60-80 g/m2, A3-A5R,
7 vakken x 100 vel A4 of 50 vel A3/B4
CB-700: onderzetkast hout met opbergruimte
CB-710: onderzetkast metaal met opbergruimte

*Adapterset AK-705 is nodig voor gebruik van finisher 
DF-710/ DF-730.

Gebruik van harde schijf HD-5 of uitbreiding van RAM-
geheugen wordt ten zeerste aanbevolen voor het optimaal
functioneren van de finisher.

Geheugen
Printergeheugen: 100 pin DDR-SDRAM DIMM slot (64, 128,
256 of 512 MB)
CompactFlash®-kaart: 1 slot (tot 2 GB) voor opslag van for-
mulieren, lettertypes, logo’s en macro’s.
HD-5 harde schijf: 40 GB, opslag van gegevens, formulieren,
lettertypes en taakbeheer
Data Security Kit C: Overschrijven en encryptie van HD-5
1 USB Host Interface (USB 1.1) speciaal voor USB memory
stick ondersteunt PDF direct printing

Optionele interface
IB-21E Netwerkkaart: 10Base-T/100Base-TX
SB-50 Netwerkkaart: 10Base-FL, FibreLink
SB-60 Netwerkkaart: TokenRing STP/UTP
SB-70 Netwerkkaart: Draadloos LAN - IEEE 802.11b
SB-110FX Netwerkkaart: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX,
Glasvezel
SB-140 Netwerkkaart: 10Base-2/10-Base-T/100Base-TX
IB-11 Seriële interface: RS-232C seriële interface
(max. 115.2 kbps)

VERBRUIKSMATERIALEN

TK-710 Tonerkit: Microfijne toner voor 40.000 pagina's 
(ISO/IEC 19752)

De meegeleverde toner is goed voor 20.000 pagina's met
(ISO/IEC 19752)

GARANTIE

2 Jaar carry-in garantie als standaard. Kyocera biedt een
garantie voor de drum en ontwikkelingseenheid gedurende
3 jaar of 500.000 afdrukken (waar het eerst sprake van is),
mits de printer wordt gebruikt en onderhouden volgens de
aanwijzingen.

KYOlife maximaal 3 jaar
Garantie on-site voor printer
en opties.

Kyocera does not warrant that any specifications mentioned will be error-free. Specifications are subject to change without
notice. Information is correct at time of going to press. All other brand and product names may be registered trademarks or
trademarks of their respective holders and are hereby acknowledged.

Kyocera Mita Nederland B.V., Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk, Nederland,  
Tel +31 (0)20 58 77 200, Fax +31 (0)20 58 77 260, www.kyoceramita.nl, informatie@kyoceramita.nl

DB FS-9130DN/editie 04/2006 - gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - *Alle genoemde merknamen en 
producten zijn productnamen en handelsmerken, resp. wettig gedeponeerde handelsmerken van 
de desbetreffende fabrikanten - Technische wijzigingen voorbehouden.

FS-9130DN
A3 ZWART-WIT AFDELINGSPRINTER

1.000 vel finisher (DF-730)

Papiercassette (PF-700)
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Kies de opties die op uw wensen aansluiten:
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