
 FS-6970DN

 IMPRESSORA MONOCROMÁTICA A3
  PARA GRUPOS
              DE TRABALHO.

IMPRESSORA MONOCROMÁTICA A3 PARA GRUPOS DE TRABALHO

A FS-6970DN permite 
fazer face a um grande 
volume de impressão, ofe-
recendo em simultâneo 
uma elevada fl exibilidade 
graças a 6 alimentadores 
(opção) de papel, até um 
máximo de 1.350 folhas.

A FS-6970DN é a solução ideal para gru-

pos de trabalho que requerem uma gran-

de variedade de suportes de impressão, 

até ao formato A3. Esta impressora rápi-

da e compacta oferece uma capacidade 

de alimentação de papel expansível até 

6 entradas. Adicionalmente, este equi-

pamento dispõe de funções avançadas 

de segurança, para além da tecnologia 

ECOSYS que permite um custo de pági-

na excepcionalmente baixo.

Agora também um 
standard para A3: 
funções de segurança 
como a autenticação 
de rede, IPv6, IP sec e 
encriptação SSL.

  Até 35 páginas por minuto em A4, até 17 páginas por minuto em A3

 Impressão duplex standard para impressão frente e verso

 Até 6 alimentadores de papel, máximo de 1.350 folhas

 PowerPC 440/600 MHz, 128 – 1.152 MB RAM, disco opcional

 Interfaces paralelo, USB standard e rede standard

 Elevada segurança com encriptação SSL

 Impressão directa para PDF a partir de dispositivos USB Flash Memory

 Custos de exploração muito baixos para o seu segmento



FS-6970DN
IMPRESSORA MONOCROMÁTICA A3 PARA GRUPOS DE TRABALHO

PRESCIBE IIe
Com a linguagem de concepção e controlo de página PRESCRIBE IIe, mesmo os mais complexos gráfi cos, logótipos e pré impressos poderão ser 
criados independentemente do sistema, guardados e actualizados na impressora. Consequentemente, a integração em fi cheiros de impressão 
deixa de ser necessária. São apenas acedidos sempre que se pretenda, libertando assim o tráfego na rede.

KM NetViewer
O KM NetViewer assegura a completa monitorização e controlo de todos as impressoras ECOSYS e multifuncionais digitais KYOCERA a partir de 
qualquer PC Windows © permitindo assim uma administração em rede ideal. Suporta igualmente o protocolo SNMP standard.

Monitor de Status e Centro de Comando
O Monitor de Status mostra a situação presente dos equipamentos e dá um acesso directo ao Centro de Comando, a partir do qual se poderão 
modifi car os setups não contidos nos drivers (ex. setups de rede, ajustamento de sleep mode, ou bloquear o painel de controlo).

USB Host Interface para memória Flash USB
Os fi cheiros PDF podem ser impressos directamente a partir de uma memória Flash USB (ex. uma pen USB) via o interface Host USB. Os 
documentos são seleccionados directamente através do painel de controlo. Não é necessário um computador.

ECOSYS signifi ca Ecologia, 
Economia e impressão de 

sistema. Graças a componentes de longa 
duração, as impressoras ECOSYS são 
concebidas para maximizar a durabilidade 
e minimizar os custos totais de exploração. 
O sistema cartridge-free indica que apenas 
o toner deve ser substituído regularmente. 
O desenho modular permite incrementar 
as capacidades do equipamento de acordo 
com os requisitos. O software integrado 
possibilita uma ligação em rede a longo prazo. 
Os componentes de longa duração KYOCERA 
custar-lhe-ão menos a si e ao meio ambiente.
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KYOCERA MITA PORTUGAL, Lda. • Rua do Centro Cultural, 41 (Alvalade) • 1700-106 Lisboa – Portugal 
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sem aviso prévio. A informação está correcta na altura do seu envio para impressão. Todos os nomes de produtos e marcas poderão ser 
marcas registadas ou marcas dos seus respectivos detentores, do que se dá aqui conhecimento. KYOcount é uma marca da KYOCERA 
MITA Europe B.V.

O seu Revendedor Autorizado Kyocera:

Geral

Tecnologia 
Kyocera  Ecosys, Laser

Velocidade de motor  
Até 35/17 páginas por minuto em A4/A3  

Resolução  
1200 dpi 

Tiragem máxima
 Máximo de 150.000 páginas por mês
Média mensal recomendada de 20.000 páginas                 

Tempo de aquecimento   
Aproximadamente 15 segundos ou menos

Tempo para a 1ª página
Aproximadamente 9 segundos ou menos

Consumo de energia 
Impressão : 516 W
Stand-by : 9,6 W
Repouso (ECOpower) : 6,3 W

Ruído (ISO 7779 / ISO 9296)
Impressão : 51 dBA
Stand-by : 29 dBA
Power-Saving (ECOpower):
demasiado baixo para ser mensurável

Alimentação eléctrica 
AC 220 – 240 V, 50/60 Hz

Dimensões 
(W x D x H)  469 x 395 x 285 mm

Peso  
Aproximadamente 19,5 Kg (unidade principal)

Certifi cações
GS/TUV/CE
Esta impressora é fabricada de acordo com a norma de 
qualidade ISO 9001 e as orientações ambientais ISO 14001.

Manuseamento de papel

Todas as capacidades de papel mencionadas baseiam-se na 
utilização de papel com a espessura máxima de 0,11 mm, e 
operação em condições ambientais normais.

Capacidade de alimentação  
250 folhas no tabuleiro universal, 60-120 g/m2, A3, B4, A4-R, 
A4, A5, B5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger Custom, (140 x 148 
mm – 297 x 432 mm)
Tabuleiro Muilti-funções: para 100 folhas, 60-220 g/m2, A3, 
B4, A4-R, A4, A5, A6-R, B5, Letter, Letter-R,  Legal, Ledger,  
Custom, (70 x 148 mm – 297 x 450 mm)

Máximo de capacidade de alimentação com o alimentador 
opcional: 1.350 folhas

Unidade Duplex
O duplex standard suporta A3-A5-R, 60 – 120 g/m2

Capacidade de saída  
250 folhas face-down, com sensor de tabuleiro cheio e 250 
folhas face-up em opção com PT-430

Controlador

Processador  
PowerPC 440/600 MHz

Memória  
128 MB RAM, podendo ser expandido até 1.152 MB RAM 
em opção 

Interface Standard
Paralelo bi direccional de alta velocidade (IEEE 1284), USB 
2.0 (Alta velocidade), USB Host interface dedicado para 
memória Flash USB. Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX. 
Slot para interface interno ou disco duro (opcionais). Slot 
para CompactFlash Card.

Emulações  
PCL6/PCL5c incluindo PJL, KPDL3 (PostScript 3 compatível), 
KC-GL (HP-7550A),  PDF Direct Printing, Line Printer, IBM 
Proprinter X24E,  Epson LQ-850, Diablo 630, 

Controlador de Linguagem  
PRESCRIBE IIe

Sistemas operativos
Todos os sistemas operativos Windows actuais, Mac OS X 
Versão 10,2 ou mais alta. UNIX, LINUX, bem como outros 
sistemas operativos mediante requisito.

Fontes / Códigos de Barras  
93 escaláveis para PCL / Postsript, 8 fontes para Windows 
Vista, 1 Bitmap, 
45 tipos de códigos de barras unidimensionais (ex. EAN8, 
EAN13, EAN128) com geração checksum ,automática, bem 
como dois códigos de barras bidimensionais sob PRESCRIBE 
(PCL e outros códigos de barras disponíveis  como opção) 

Contabilização integrada
100 códigos departamentais

Consumíveis

Toner TK-450
Toner microfi no para 15.000 páginas A4 de acordo com ISO/
IEC 19752

A capacidade do toner inicial é de 7.500 páginas de acordo 
com a norma citada acima

Opcionais

Manuseamento de papel

Alimentador PF-430 (máximo de 4 unidades)
Máximo 250 folhas, 60-120 g/m2, A3, B4, A4-R, A4, A5, B5, 
Letter, Letter-R,  Legal, Ledger, Custom (140 x 210 mm a 297 
x 432 mm)

PT-430 (bulk paper tray)
Receptor face-up para 250 folhas

Expansões de Memória 
MDDR2 128: 128 MB; MDDR2 256: 256 MB; MDDR2 512: 512 
MB; MDDR2 1.024: 1.024 MB 

Cartão Compact Flash
1 slot (até 4 Gb),  para pré impressos, logotipos,  macros. 

HD-5ª Disco Rígido
40GB para uma fácil gestão documental 

USB Flash Memory 
Suporta PDF Direct Printing via Host Interface USB

Interfaces opcionais
PS159 :  Wireless Lan (802.11b/g)
PS1109 Gigabit Ethernet : 
10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)
PS129 Fibra Óptica : 100BaseSX (SC)
PS1129 Fibra Óptica Gigabit : 1000BaseSX (SC)

Garantia

2 anos de garantia geral standard. A Kyocera Mita garante 
ainda o tambor e o developer por 3 anos ou 300.000 
páginas, o que quer que ocorra em primeiro lugar, desde que 
a impressora seja utilizada de acordo com as recomendações 
do fabricante. Estão excluídos da garantia riscos, sulcos ou 
outras irregularidades na superfície do tambor, por serem 
sempre causados por elementos estranhos ao normal 
processo de impressão.

O KYOlife é um pacote de extensão de 
garantia com assistência no local de 
instalação que poderá ir até 5 anos a partir 
da data de aquisição da impressora.

Distribuidor:
TIcpl - Printing / grupo copivarela
Rua Fernando Cabral 12 - A Lumiar
1750-329 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: (+351) 21 988 50 40  
Email: geral@cplprinting.pt 
Site: http://www.ticpl.pt
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