
Med knappen för 
tyst läge kan du 
växla mellan höga 
prestanda eller lägre 
ljudnivå.

 

       KOMPAKT OCH TYST
FÖR DET LILLA KONTORET

FS-1041 är kompakt, effektiv och mycket 

resurssnål. Det är den perfekta skrivaren 

att ha på skrivbordet eftersom den har 

en knapp för tyst läge som minskar 

ljudnivån betydligt. Den är också snabb 

och börjar skriva ut första sidan bara 

tio sekunder efter att du klickat på 

utskriftsknappen. Den är utrustad med 

KYOCERAs slitstarka komponenter och 

är en robust, driftsäker och lättanvänd 

skrivare som du kan lita på.

 Upp till 20 A4-sidor per minut

 Universalkassett för 250 ark

 1 200 dpi-kvalitet (1 800 x 600)

 Utformad för Windows och Mac

 Mycket kompakt och tar liten plats

 Tyst läge för utskrift med låg ljudnivå

 Mycket pålitlig tack vare de slitstarka komponenterna

 Extremt låga utskriftskostnader för sin klass

SVARTVIT BORDSSKRIVARE FÖR A4-FORMAT

FS-1041

Med den hopvikbara 
kassetten sparas 
utrymme på 
skrivbordet när 
skrivaren inte 
används, och 
plastlocket skyddar 
pappret från smuts.
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ECOSYS står för ECOlogy, ECOnomy och SYStem-utskrift. 
ECOSYS-enheternas komponenter har lång livslängd och har 

konstruerats för att maximera hållbarheten och minimera den totala 
ägandekostnaden avseende underhåll, administration och 
förbrukningsvaror. 

Det patronfria systemet innebär att det endast är tonern som behöver 
bytas regelbundet, och KYOCEraS långlivade komponenter kostar dig 
och miljön mindre.

FS-1041
SVARTVIT BORDSSKRIVARE FÖR A4-FORMAT

Allmänt

Teknik 
KYOCERA ECOSYS laser

Hastighet 
Upp till 20 A4-sidor per minut 

Upplösning 
1 200 dpi (1 800 x 600)

Utskriftskapacitet 
Max. 10 000 sidor per månad

Uppvärmningstid 
C:a 16 sekunder eller mindre sedan strömmen slagits på

Tid till första sidan: 
C:a 10 sekunder eller mindre

Mått (B x D x H) 
Basenhet: 358 x 262 x 241 mm

Vikt 
Basenhet: c:a 6,3 kg

Strömförsörjning 
Växelström 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Strömförbrukning 
Utskrift: 304 W  
Vänteläge: 5 W 
Viloläge: 3 W 

Ljudnivå (ljudtrycksnivå ISO 7779/ISO 9296):  
Utskrift: 50 dB(A)/tyst läge: 49 dB(A)  
Vänteläge: 28 dB(A) 
Viloläge: För lågt för att kunna mätas

Säkerhetsstandarder: TÜV/GS, CE. 

Pappershantering

Alla uppgifter om pappersvolymer baseras på papper som är 
max. 0,11 mm tjocka. Använd papper som rekommenderas 
av KYOCERA under normala miljöförhållanden.

Inmatningskapacitet 
Universalpapperskassett för 250 ark; 60–220 g/m2; A4, A5, 
A6, B5, B6, letter, legal, anpassade format (105 x 148–216 x 
356 mm)

Utmatningskapacitet 
150 ark med framsidan nedåt

Styrenhet

Processor 
ARM-processor på 390 MHz

Minne
Standard 
32 MB RAM

Standardanslutning 
USB 2.0 (Hi-Speed)

Emuleringar 
Värdbaserade

Operativsystem 
Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2 
och Mac OS X

Förbrukningsmaterial

Genomsnittlig förbrukning av toner i enlighet med  
ISO/IEC 19752

Tonersats TK-1115 
Standardtoner: Svart toner för upp till 1600 A4-sidor 
Starttoner: Svart toner för upp till 700 A4-sidor

Garanti 

Ett års garanti** som standard. KYOCERA lämnar garanti på 
trummor och framkallningsenheter i tre år eller max. 100 000 
sidor (vilketdera som inträffar först), förutsatt att skrivaren har 
använts och rengjorts enligt serviceinstruktionerna. 

    

KYOCERA Document Solutions Nordic AB, Esbogatan 16B, 164 74 Kista, Sverige 
Tel: 08-546 550 00 – Fax: 08-546 550 10 
www.kyoceradocumentsolutions.se – info@dnr.kyocera.com  
*  KYOCERA Document Solutions garanterar inte att angivna specifikationer är felfria. Specifikationerna kan ändras 
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**  Beroende på land. 


