
 

Urządzeni stworzone dla dynamicznej obsługi grup 

użytkowników stawiających na funkcjonalność i 

wysoką wydajność. Wygodna autentykacja zapew-

nia pełna kontrolę nad dostępem do urządzenia. 

Obieg dokumentów może być w pełni optyma-

lizowany dzięki programowalnemu ekranowi 

dotykowemu zintegrowanemu z platformą HyPAS. 

Technologia długowiecznych komponentów 

Kyocedra zapewnia wyjątkową niezawodności i 

niskie koszty eksploatacji. Ideał dla Twojego biura.

 Do 40 stron na minutę w A4
 Czas pierwszej kopii: do 7 sekund
 Dwustronny druk, kopia, skan i faks* w standardzie
 Procesor 800 MHz, pamięć 1 GB RAM, Gigabit Ethernet
 Pełnokolorowy ekran dotykowy 
 Do 2.100 arkuszy papieru z trzema dodatkowymi kasetami
 Zabezpieczenia SSL, IPsec i funkcja druku prywatnego
 Platforma HyPAS umożliwiająca elastyczną personalizację
 Technologia Kyocera TCO redukująca koszty eksploatacji

* Dotyczy modelu FS-3640MFP

FS-3540MFP/FS-3640MFP
URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A4

Autentykacja 
za pomocą kart 
zbliżeniowych 
zapewnia pełną 
kontrolę nad 
dostępem do 
urządzenia

Programowalny kolo-
rowy ekran dotykowy 
zapewnia wygodną 
obsługę oraz łatwy 
dostęp do wszystkich 
funkcji.

 druk   kopia   skan   faks

       STWORZONE DO TANIEGO I

WYDAJNEGO PRZETWARZANIA 

                            DOKUMENTóW                           
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PRESCRIBE IIe 
Prescribe IIe jest zarówno językiem sterującym jak i językiem opisu strony we wszystkich drukarkach Kyocera Mita. To dzięki niemu 
możliwe jest drukowanie kompleksowej grafiki, logo oraz formularzy pod każdym systemem operacyjnym. Formularze mogą zostać
na stałe zapisane w urządzeniu i natychmiast drukowane na żądanie użytkownika z panelu sterowania, co znacznie zmniejsza ruch 
w sieci komputerowej.

KM NetViewer 
KM NetViewer umożliwia monitorowanie i kontrolowanie wszystkich drukarek ECOSYS i cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych 
KYOCERA z dowolnego komputera pod kontrolą systemu Windows© PC zapewniając doskonałą administrację w sieci z wykorzystaniem
standardowego protokołu SNMP.

Monitor Statusu i Command Center  
Monitor Statusu pokazuje aktualny stan drukarki i umożliwia bezpośreni dostęp do Command Center w celu modyfikacji ustawień, do których
nie ma dostępu z poziomu sterownika (np. ustawienia sieciowe, regulacja stanu uśpienia czy blokowanie panela operatora).

Interfejs Host USB dla pamięci USB Flash
Pliki PDF mogą być drukowane bezpośrednio z pamięci USB Flash (np. USB Pendrive) poprzez interfejs USB host. Dokumenty są wybierane
z panelu operatora. 

HyPASTM – Hybrydowa Platforma Zaawansowanych Rozwiązań
Rozbudowana platforma tworzenia oprogramowania umożliwiająca dostosowanie funkcjonalności urządzenia do indywidualnych potrzeb.

ECOSYS oznacza ECOlogię, 
ECOnomię oraz rozwiązania SYStemowe. 

Dzięki długowiecznym podzespołom, urządzenia 
ECOSYS odznaczają się zwięszoną trwałością  i niskimi 
kosztami posiadania w zakresie utrzymania, adminis-
tracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności tonera z 
bębnem jedynie toner jest uzupełniany regularnie. 
Modularna budowa umożliwia elastyczne dopasowa-
nie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane 
oprogramowanie systemowe  zapewnia doskonałe 
dopasowanie do posiadanej przez użytkownika sieci 
informatycznej. 

FS-3540MFP/FS-3640MFP
URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE  A4

INFORMACJE OGÓLNE
Technologia: KYOCERA ECOSYS Laser, platforma 
HyPASTM 
Panel operatora: 4,3-calowy kolorowy ekran dotykowy
Prędkość pracy: do 40 stron A4 na minutę
Rozdzielczość: 1,200 dpi (1,800 x 600, druk), 600 x 600 dpi,           
256 odcieni (skan/kopia)
Maksymalna wydajność: do 200.000 stron miesięcznie
Czas nagrzewania: ok. 22 sekund lub mniej
Czas pierwszego wydruku: ok. 11,5 sekundy lub mniej
Czas pierwszej kopii: ok. 7 sekund
Procesor: PowerPC 464/800 MHz
Pamięć: standard 1.024 MB, maks. 2.048 MB
Standardowe interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), USB 
Host, Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, gniazdo karty 
CompactFlash® 
Konta użytkowników: 100 
Wymiary (szer x głęb x wys): 494 x 497,1 x 566,5 mm
Waga: ok. 26,4 kg (FS-3540MFP), 
ok. 26,7 kg (FS-3640MFP)
Zasilanie: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Zużycie energii 
   FS-3540MFP  FS-3640MFP
Drukowanie:      636,7 W 641,7 W 
Kopiowanie: 636,7 W 641,7 W 
Tryb gotowości: 90,3 W 92,8 W 
Tryb uśpienia: 14,2 W 15,4 W
Chałas (ISO 7779 / ISO 9296): 
Kopiowanie/drukowanie: 55 dB(A) 
Tryb gotowości: 32 dB(A)
Standardy bezpieczeństwa: TÜV/GS, CE 
To urządzenie jest produkowane zgodnie z normą jakości 
ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001. 

OBSŁUGA PAPIERU
Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 
maks. 0.11 mm. Zaleca się stosowanie papieru polecanego 
przez KYOCERA w normalnych warunkach otoczenia.
Pojemność wejściowa: 100-kartkowa taca wielofunkcyjna, 
60-220 g/m2, (od 70 x 148 do 216 x 356 mm)
500-kartkowa kaseta uniwersalna, 
60–120 g/m2, (105 x 148 to 216 x 356 mm),  
Maks. łączna pojemność wejściowa: 2.100 arkuszy (z opc-
jami)
Dupleks w standardzie: obsługa papieru 60–120 g/m2

Dwustronny podajnik dokumentów: w standardzie, 
pojemność 50 ark. (140 x 210 to 216 x 356 mm), skanowanie 
1-stronne 50–120 g/m2, skanowanie 2-stronne 50–110 g/
m2, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 to 216 x 
356 mm)
Pojemność wyjściowa: maks. 500 arkuszy drukiem do dołu

DRUKOWANIE
Język kontrolera: PRESCRIBE IIe
Emulacje: PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (zgodny zPostScript 3), 
Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, 
druk bezpośredni plików PDF i XPS
Obsługiwane systemy operacyjne: wszystkie aktualne wers-
je Windows, Mac OS X v10.4 lub wyższy, UNIX LINUX, oraz 
inne systemy według potrzeb.

Czcionki/kody kreskowe: 93 czcionki konturowe (PCL6, 
zgodne z HP) + 8 (Windows Vista), 101 (KPDL3), 1 czcionka 
bitmap, 45 typów jedno-wymiarowych kodów kreskowych i 1 
typ dwu-wymiarowy (PDF417) 
Funkcje: bezpośredni wydruk plików PDF, drukowanie IPP, wydruk 
e-mail, wydruk WSD, wydruk bezpieczny via SSL, IPsec, 
SNMPv3

KOPIOWANIE
Format oryginału: maks. A4/legal
Kopiowanie ciągłe: 1–999
Zakres zoom: 25–400% co 1%
Stałe wspóczynniki zoom: 7 zmniejszeń/5 powiększeń
Tryby ekspozycji: Automatyczna lub ręczna (7-stopni)
Regulacja obrazu: tekst, foto, tekst + foto
Funkcje cyfrowe: Skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sotrowanie 
elektroniczne, kopiowanie 2w1/4w1, kopiowanie dokumentów 
ID, rezerwacja zadania, wydruk priorytetowy, programy 
użytkownika, auto-dupleks, kopia dzielona, kontynuacja ska-
nowania, automatyczna zmiana kaset, kontrola rozdzielczości

SKANOWANIE
Funkcjonalność: Skan-do-email, skan-do-FTP, skan-do-
SMB, skan do USB Host, sieciowy Twain, WSD (WIA) USB, 
sieć
Prędkość skanowania: 35 obrazów na minutę (300 dpi, 
A4, cz/b)
Rozdzielczość: 600, 400, 300, 200 dpi (256 odcieni 
szarości)
Rozpoznawanie oryginału: tekst, foto, tekst + foto, OCR
Protokoły sieciowe: TCP/IP, NetWare, AppleTalk, NetBEUI
Typy plików: TIFF, PDF, JPEG, XPS
Metody kompresji: MMR/JPEG
Funkcje: skanowanie kolorowe, zintegrowana książka adre-
sowa, obsługa LDAP, szyfrowany transfer danych, multi-send 
(e-mail, faks, SMB/FTP folder, druk) 

FAKS (tylko FS-3640MFP)
Kompatybilność: ITU-T G3
Prędkość modemu: Maks. 33.6 kbps
Prędkość transmisji: poniżej 3 sekund
Prędkość skanowania: 2,5 sekundy
Wybieranie jednoprzyciskowe: 100 numerów
Książka adresowa: 100 pozycji
Gęstość skanowania: 
tryb normal: 8 pkt/mm x 3,85 linii/mm 
tryb fine: 8 pkt/mm x 7,7 linii/mm 
tryb superfine: 8 pkt/mm x 15,4 linii/mm 
tryb ultrafine: 16 dot/mm x 15,4 linii/mm
Maks. format oryginału: A4, legal
Metody kompresji: JBIG, MMR, MR, MH
Odbiór do pamięci: 256 stron lub więcej
Funkcje: faks sieciowy, transmisja i odbiór w dupleksie, szyf-
rowana transmisja i odbiór, polling, rozsyłanie

OPCJE
Paper handling 
PF-310+ kaseta na papier: maks. 500 ark., 60–120 g/m2, A4, 
B5, A5, Letter, Legal, inne (148 x 210 mm to 216 x 356 mm)
Rozszerzenie pamięci: MDDR2-256: 256 MB; MDDR2-512: 
512 MB; MDDR2-1024: 1.024 MB 
Karta CompactFlash®: CF-4 (4 GB) przechowywanie for-
matów, czcionek, logo, makr 
Pamięć USB Flash: obsługa wydruku bezpośreniego plików 
PDF, XPS, TIFF, JPEG przez port USB Host
Czytnik kart USB IC + Card Authentication Kit (B): 
obsługa kart do autentykacji   
Wspornik czytnika kart IC (D): podłączenie czytnika
CB-310+: szafka drewniana na kółkach, wysoka 
CB-320+: szafka drewniana na kółkach, niska

EKSPLOATACJA
Średnie zużycie toneru zgodnie z normą ISO/IEC 19752
TK-350: toner Microfine na 15.000 stron A4 
toner startowy na 7.500 stron A4

Warranty 
W standardzie 2-letnia gwarancja na urządzenie. Kyocera 
gwarantuje trwałość bębna w okresie 3 lat lub wykona-
nia 300.000 wydruków (w zależności od tego co wystąpi 
wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie będzie eksploato-
wane i serwisowane zgodnie z zaleceniami serwisu.

Dostępne jest rozszerzenie gwarancji do 3 
lat na urządzenie i opcje.

        

 
KYOCERA nie gwarantuje, że zamieszczona specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez 
wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią ofer-
ty handlowej. Jakiekolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogące być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami 
handlowymi należą do ich właścicieli.

Dystrybutor KYOCERA w Polsce:

Arcus S.A.
ul. Miła 2, 00-180 Warszawa
tel. +48 22 536 09 00
fax +48 22 831 70 43
www.arcus.pl
e-mail: biuro@arcus.pl


