
 

 DE NETWERK-
PRINTER DIE OP TOPSNELHEID

  A4 IN KLEUR PRODUCEERT

Groot display op 
bedieningspaneel 
voor gebruiksgemak, 
goede zichtbaarheid 
van de informatie en 
gemakkelijke instelling 
en configuratie.

De FS-C5400DN, de meest compacte 

printer in het snelste segment, maakt 

indruk met verbazingwekkend hoge 

afdrukvolumes. Dankzij de amorfe silico-

nendrum met een ongeëvenaard lange 

levensduur is de printer een uitzonderlijk 

economisch apparaat. Deze machine kan 

worden uitgerust met niet minder dan 6 

papierladen om de papierstroom flexibel 

te verwerken en komt daarmee tegemoet 

aan de wensen van elk type gebruiker.

Flexibele papierverwerking 
voor een breed scala aan 
papierformaten en media-
types met niet minder dan 
6 papierladen. Hoge uitvoer- 
capaciteit tot 500 vel.

 Tot 35 A4-pagina’s per minuut in kleur en zwart-wit

 Een afdrukkwaliteit tot 9.600 dpi met multibit-technologie

 Standaard duplex-eenheid voor dubbelzijdig afdrukken

 Tot 6 papiercassettes voor een papiervolume tot 2.650 vel

 Netwerkconnectiviteit met geïntegreerde beveiligingsfuncties

 PowerPC 750/733 MHz, 256 MB RAM, optionele harde schijf

 Uitzonderlijk lage afdrukkosten in zijn klasse

FS-C5400DN
A4 KLEURENPRINTER
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www.kyoceramita.nl, informatie@kyoceramita.nl

FS-C5400DN/editie 07/2009 – 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 for-
mulieren) op het systeem afzonderlijk worden gemaakt en opgeslagen en in de printer worden bijgewerkt. Hierdoor is integratie in printbestan-
den 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.

Status Monitor en 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 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-printen. De 

ECOSYS-apparaten zijn met hun duurzame onderdelen 

ontworpen om zeer lang mee te gaan en ten aanzien 

van onderhoud, beheer en verbruiksartikelen de totale 

eigendomskosten 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 systeemsoftware voorziet in lang-

durige compatibiliteit tussen verschillende netwerken. 

De duurzame Kyocera-onderdelen betekenen lagere 

kosten voor u en minder belasting voor het milieu.

FS-C5400DN
A4 KLEURENPRINTER

Algemeen

Technologie
KYOCERA ECOSYS-kleurenprinter

Afdruksnelheid
Max. 35 A4-pagina’s per minuut in kleur en zwart-wit

Resolutie
600 x 600 dpi Multibit-technologie voor een afdruk-
kwaliteit tot 9.600 x 600 dpi

Afdrukvolume
Gemiddeld 20.000 pagina's per maand
Max. 150.000 pagina's per maand (A4)

Opwarmtijd
60 seconden of minder na inschakeling

Tijd tot eerste pagina
8,0 seconden of minder in zwart-wit
9,0 seconden of minder in kleur

Afmetingen (B x D x H)
345 mm x 518 mm x 510 mm

Gewicht
Circa 35 kg 

Stroomvoorziening
220/240 VAC, 50/60 Hz

Stroomverbruik
Afdrukken: 608 W
Standby: 91 W
Spaarstand: 10 W

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

Certificering
GS, TÜV, CE
Dit apparaat is gemaakt volgens de kwaliteitsnorm ISO 
9001 en milieurichtlijn 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
150 vel multifunctionele lade; 60–220 g/m2; 
A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom 
(70 x 138 mm – 216 x 356 mm)
500 vel universele cassette; 60–120 g/m2; 
A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom 
(105 x 148 – 216 x 356 mm)
Max. papiercapaciteit incl. opties: 2.650 vel 

Duplexeenheid
Dubbelzijdig afdrukken: 60–120 g/m2; A4, A5, B5, Letter, 
Legal, Custom (140 x 210 mm – 216 x 356 mm)

Uitvoercapaciteit
500 vel, bedrukte zijde onder met papiersensor

Controller
Processor
PowerPC 750/733 MHz

Geheugen
256 MB RAM, max. 1.280 MB RAM

Standaardinterface
USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface voor USB Flash 
Memory, FastEthernet (10/100BaseTX)
Slot voor optionele interne afdrukserver of harde schijf
Slot voor optionele CompactFlash*-kaart

Besturingstaal
Prescribe IIc

Emulaties
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 en andere besturings-
systemen op aanvraag

Lettertypes / barcodes
93 contourlettertypes voor PCL, 136 contourlettertypes 
voor PostScript*, 8 lettertypes voor Windows Vista*, 1 
Bitmap-font, 45 barcodes (bijv. EAN8, EAN13, EAN128) 
met automatische generatie van checksums en onder-
steuning voor tweedimensionale barcodes PDF-417 onder 
PRESCRIBE (PCL en andere barcodes beschikbaar als optie)

Geïntegreerde administratie
100 afdelingscodes

Verbruiksmaterialen

TK-570K tonerkit 
Microfijne toner zwart voor 16.000 A4-pagina's in 
overeenstemming met ISO/IEC 19798

TK-570C, TK-570M, TK-570Y tonerkits 
Microfijne toner cyaan, magenta, geel voor 12.000 
A4-pagina's, elk in overeenstemming met ISO/IEC 19798
Capaciteit van starttoner is 8.000 pagina's voor zwart, 
en 6000 pagina's voor cyaan, magenta en geel, in over-
eenstemming 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 papiercassette (speciale media)
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 ongeveer 40 cm

Geheugen-upgrade
1 slot vrij (128, 256, 512, 1.024 MB)

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

USB Flash Memory
Ondersteunt direct afdrukken van PDF-, XPS-, TIFF- en 
JPEG-bestanden via USB Host Interface

HD-5A Harde schijf
40 GB voor gemakkelijk documentenbeheer

Optionele interface
PS159: Wireless LAN (802.11b/g)
PS1109 Gigabit Ethernet: 10BaseT / 100BaseTX / 
1000BaseT (RJ-45)
PS129 Glasvezel: 100BaseSX (SC)
PS1129 Gigabit glasvezel: 1000BaseSX (SC)

Modelvariaties

FS-C5400DN/KL3
FS-C5400DN incl. garantieverlenging KYOlife van 3 jaar

Garantie

Standaard 2 jaar garantie (carry-in). KYOCERA biedt 3 jaar 
garantie op de drums en de developers of garantie tot 
maximaal 300.000 pagina’s (al naar gelang welke limiet het 
eerst is bereikt), mits de printer conform de  onderhouds-
instructies is gebruikt en onderhouden. 

De on-site garantieverlenging tot 5 jaar 
voor printer en opties.
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