
FS–C8600DN
Pagrindinės techninės charakteristikos

Technologija Kyocera ECOSYS spalvinė
Maksimalus popieriaus formatas A3
Spausdinimo greitis juodai ir spalvotai Iki 45/25 A4/A3 puslapių per minutę spalvotai

Iki 45/28 A4/A3 puslapių per minutę juodai
Skiriamoji geba 600x600 dpi (taškų į colį). Naudojant Multi-Bit technologiją 

pasiekiama 9600x600 dpi kokybė
Pirmo puslapio atspausdinimas  5,4/6,6 arba mažiau sek juodai/spalvotai
Įšilimo laikas 30 arba mažiau sek nuo maitinimo įjungimo momento
Procesorius Power PC 750GL/750 MHz
Atmintis standartinė (maksimali) 1.024 MB (2.048 MB) + 160GB HDD
Jungtys USB 2.0 (High speed), Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT, 2 

USB Host jungtys, papildomai – jungtis print-serveriui ir 
CompactFlash kortelei

Emuliacijos PCL 6/PCL-5c, PostScript 3 (KPDL3), XPS Direct Print, PDF 
Direct Print 1.7, su automatiniu emuliaqcijos atpažinimu. 
Papildomai (UG-34): IBM Proprinter X24E, Diablo 630, 
Epson LQ-850

Šriftai 93 PCL, 136 PostScript, 8 šriftai Windows Vista, 1 bitmap, 45 
tipai monodimensinių brūkšninių kodų ir dvidimensinis 
brūkšninis kodas PDF-417.

Spausdinimo kontrolė 100 departamento kodų
Maksimalus/vidutinis (per 36 mėn). apkrovimas 225.000/8.000 puslapių per mėnesį

(Popieriaus dėklų talpos  yra paskaičiuotos, kai maksimalus popieriaus storis yra 0,11 mm)
Vidinė kasetė popieriui 2x500  lapų  dydžio,  60-105  g/m2,  A3-A5R,  Letter,  Legal, 

“Custom”  (didesnio  kaip  A4  formato  -  250  lapų  vienoje 
kasetėje)

Daugiafunkcinis popieriaus tiektuvas 150 lapų, , 60-300 g/m2 , A3-A6R, Folio, Envelopes ((didesnio 
kaip A4 formato - 50 lapų)

Maksimaliai galima popieriaus tiektuvų talpa 7.650 A puslapių
Spaudinių išdavimas 500 lapų / 250 lapų tesktu žemyn su papildoma lentyna, 

maksimalus su papildiniais – 5.000 lapų.
Dvipusis spausdinimas Automatinis (A3-A5R, 60-256 g/m2)
Energijos suvartojimas Darbo metu : 1000-1140W, budėjimo metu: 170 W, energijos 

taupymo režimo metu: 15 W
Svoris 99 kg
Triukšmo lygis (ISO 7779) Darbo metu: 52,6 dB(A), budėjimo metu: 33,9 dB(A)
Matmenys (WxDxH) 672 x 787 x 744 mm
Maitinimo šaltinis 220-240V, 50/60 Hz
Sertifikatai GS/TUV/CE: Šis produktas yra pagamintas laikantis ISO 9001 

kokybės  valdymo  standarto  bei  ISO  14001  aplinkosaugos 
standarto reikalavimų.



Eksploatacinės medžiagos
Toneriis (microfine)-juodas TK-8600K (30.000 psl.)
Toneriai CMY (microfine - spalvoti TK-8600CMY (20.000 A4 psl. kiekvienas) 
Startiniai toneriai naujame spausdintuve Juodas – 15000 psl., spalviniai – po 10.000 psl. kiekvienas
Juodo/Spalvinio (Full colour) spausdinimo 

savikaina su PVM dengiant 5% 
2,7/19,4 ct (A4 puslapis dengiant 5%, ISO/IEC 19752)

Galimi priedai
2x500 lapų papildomas popieriaus tiektuvas PF-730, 60-256 g/m2, A3-A5R, Folio 
3.000 lapų papildomas popieriaus tiektuvas PF-740, 60-256 g/m2, A4, B5, Letter 
3.000 lapų šoninis A4 popieriaus tiektuvas PF-770, 60-300 g/m2, A4, B5
500 lapu multimedia ir popieriaus tiektuvas PF-780, 60-256 g/m2, A4, A5R – 304,8-457,2 mm
Dokumentų užbaigtuvas (finišeris) DF-790(B) (reikalingas AK-735), 4.000 A4 lapų, 60-300 g/m2, 

B5R – 304,8-457,2 mm, sub tray 200 A4 lapų, 60-163 
g/m2, A3-A6R, sub tray 200 A4 lapų, 60-163 g/m2, 
susegimas: iki 65 A4 lapų arba 30 A3 lapų 3-jose 
pozicijose, 

Dokumentų užbaigtuvas (finišeris) DF-770(B) (reikalingas AK-735), 1.000 A4 lapų, 60-300 g/m2, 
B5E-A3, iki 50 A4 lapų arba 30 A3 lapų 3-jose 
pozicijose, sub tray 100 A4 lapų, 60-300 g/m2, A4-A6R

Skylamušis finišeriui DF-790(B)/770(B) PH-7C/PH-7D, (A3-A5R, 60-300g/m2 , 2, 4 skylės, šved.tipas) 

Korespondencijos spaudinių skirstytuvas MT-730(B)+AK-736 (kada tvirtinamas ant spausdintuvo). 
Taip pat gali būti tvirtinamas tiesiai ant DF-790(B) 
viršaus.

Brošiūrų lankstytuvas užbaigtuvui DF-760(B) BF-730 (su DF-790(B)), lankstymas pusiau 60-256 g/m2, A3, 
B4, A4R; bukletavimas  maks. 16 bylų (64 lapai 60-90 
g/m2 ); lankstymas nesusegant: maks. 5 bylos (60-90 g/m2 

);  trigubas lankstymas (60-120 g/m2 ) A4; kelių lapų 
trigubas lankstymas: 5 bylos (60-90 g/m2 ), 3 bylos (91-
120 g/m2 ); 

Reikalingas sujungimas AK-735 naudojant su DF-
790(B)/770(B); jis perduoda popierių iš spausdintuvo į 
finišerį.

Autentikacijos galimybė USB IC Card Reader+Card Autentication Kit(b)
Papildoma atmintis MDDR200-1GB, 1.024 MB
CompactFlash atminties kortelės CG-4, iki 4 GB (1 jungtis)
Duomenų apsaugos komplektas Data security kit (E), duomenų spasugos lygis EAL3
Skaitytuvo laikiklis IC kortelių skaitytuvo laikiklis (B)
Gigabitinio tinklo plokštė IB-50: Gigabit Ethernet:10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
Spintelė medinė CB-730
Spintelė metalinė CB-731

Garantija
Garantija 1 metai.  cilindrams ir ryškintuvams ir 3 metai  arba 600.000 

puslapių,  (kas  pirma  pasibaigia),  jei  spausdintuvas  yra 
naudojamas  ir  valomas  laikantis  Kyocera  eksploatavimo 
instrukcijų. Galimas garantijos išplėtimas iki 5 metų.
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