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FS-C8520MFP  

WIELOFUNKCYJNY KOLOR FORMATU A3 

Nowe, kolorowe urządzenie wielofunk-
cyjne ECOSYS doskonale spełni wyma-
gania współczesnego biura, oferując 
zaawansowaną funkcjonalność i prostą 
obsługę. Kolorowy ekran dotykowy z przyjaz-
nym systemem  nawigacji, umożliwia łatwy 
dostęp do wszystkich finkcji. Standardowe 
funkcje kopiowania, drukowania i skanowa-
nia oraz opcja faksu, czynią z tego urządzenia 
niezastąpione nerzędzie pracy.

 20/10 stron A4/A3 na minutę w kolorze i mono

  Prosta instalacja i łatwa obsługa 

  Kolorowy ekran dotykowy z intuicyjną nawigacją 

 Niskie zużycie energii elektrycznej

  Niskie koszty ekspoloatacji dzięki technologii KYOCERA ECOSYS 

  Platforma dodatkowych rozwiązań HyPAS™ 

Skanowane 
dokumenty mogą 
byś wysyłane 
bezpośrednio do fol-
deru, do pamięci USB 
lub na konto mailowe.

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

 druk   kopia   skan   faks

PROFESJONALNE 
        ŁATWE W OBSŁUdzE 
 URzĄdzENIE KOLOROWE



eCOSYS oznacza ECOlogię, 
ECOnomię oraz rozwiązania 

SYStemowe. dzięki długowiecznym 
podzespołom, urządzenia ECOSYS odznaczają 
się zwiększoną trwałością  i niskimi kosztami 
posiadania w zakresie utrzymania, administracji 
oraz eksploatacji. dzięki rozdzielności tonera i 
bębna, jedynie toner jest uzupełniany regular-
nie. Modularna budowa umożliwia elastyczne 
dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. 
zintegrowane oprogramowanie systemowe  
zapewnia doskonałe dopasowanie do posia-
danej przez użytkownika sieci informatycznej. 

PRESCRIBE 
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. 
 
Command Center RX 
Command Center RX umożliwia zdalną kontrolę i zarządzania wieloma ustawieniami urządzenia przez przeglądarkeinternetową. Przykładem mogą tu być ustawi-
enia dotyczące rejestrowania użytkowników, zarządzanie pracami, nadawanie uprawnień, kontrola stanu materiałów eksploatacyjnych itp. 

HyPAS™ – hybriydowa platforma zaawansowanych rozwiązań
Potężna platforma programowa umożliwia dostosowanie w szerokim zakresie, funkcjonalności urządzenia do indywidualnych potrzeb użytkownika. 

Pr
od

uk
t n

a 
zd

ję
ci

u 
za

w
ie

ra
 d

od
at

ko
w

e 
w

yp
os

aż
en

ie
. 

FS-C8520MFP
WIELOFUNKCYJNY KOLOR FORMATU A3 

DANE OGÓLNE
Technologia: KYOCERA ECOSYS, KOLOR Laser,  
platforma HyPAS™ 
Prędkość: 20/10 stron A4/A3 na minutę w kolorze i mono
Rozdzielczość: 600 x 600 dpi, technologia multi-bit do  
drukowania z jakością równą 9600 x 600 dpi
Czas nagrzewania: ok. 55 sekund
Czas pierwszego wydruku: ok. 11 sekund w mono, 
14 sekund w kolorze
Czas pierwszej kopii: ok. 11,7 sekundy w mono, 13,6 w 
kolorze
Procesor: PowerPC 464 / 800 MHz
Pamięć: Standard 1,5 GB, maks. 2 GB
Interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast 
Ethernet 10/100/1000Base-TX, dodatkowa karta sieciowa, 
gniazdo karty CompactFlash®
Konta użytkowników: 100 
Wymiary (szer x głęb x wys) 
590 x 590 x 748 mm
Waga: ok. 80 kg 
Zasilnie: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Zużycie energii 
Drukowanie: 557 W 
Kopiowanie: 557 W 
Tryb gotowości: 121 W 
Tryb uśpienia: 0,9 W
Hałas (ISO 7779/ISO 9296) 
Kopiowanie/drukowanie: 47 dB(A) 
Oczekiwanie: 35 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 boczna, 60–256 g/
m2 (52–163 g/m2 dla formatów większych niż A4/Letter), A3, 
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, koperty, inne w zakresie 
98 x 148 to 297 x 432 mm 
500-kartkowa kaseta, 60–256 g/m2, A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, 
Folio, maks. pojemność papieru (z opcjami): 1.600 arkuszy
Dupleks: w standardzie, obsługa papieru 60–220 g/m2

Dwustronny podajnik dokumentów: 50-kartkowy, tryb 
jednostronny 45–160 g/m2, tryb dwustronny 50–120 g/m2, 
A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, inne w zakresie 140 
x 182 to 297 x 432 mm
Pojemność wyjściowa: Maks. 280 arkuszy; 250 arkuszy dru-
kiem do dołu (taca główna) + 30 arkuszy (separator prac)

Książka adresowa: 200 adresów osobistych + 50 grupowych
Gęstość skanowania: 
w trybie Normal: 8 pkt/mm x 3.85 linii/mm 
w trybie Fine: 8 pkt/mm x 7.7 linii/mm 
w trybie Superfine: 8 pkt/mm x 15.4 linii/mm 
w trybie Ultrafine: 16 pkt/mm x 15.4 linii/mm 
w trybie półtonów: 256 odcieni szarości
Maksymalny obszar skanowania: A3, Ledger
Metoda konpresji: JBIG, MMR, MR, MH
Odbiór do pamięci: 700 stron lub więcej
Funkcje: faks sieciowy, wysyłanie i odbiór dokumentów 
dwustronnych, transmisja szydrowana, polling, rozsyłanie

EKSPLOATACJA
Średnia wydajność toneru zgodnie z normą ISO/IEC 19798
TK-895K: toner czarny na 12.000 stron A4
TK-895C, TK-895M, TK-895Y: toner cyan, magenta, yellow 
na 6.000 stron A4
Tonery startowe: czarny na 3.000 stron, cyan, magenta, yellow 
na 1.500 stron A4 

OPCJE
Fax System (U)
Podajnik papieru PF-470: 500 arkuszy; 60- 256 g/m2; A3, 
A4, A5, B5, Letter, Legal, inne (od 98x148 do 297x432mm) 
Podajnik papieru PF-471: 2x500 arkuszy; 60-256 g/m2; A3, 
A4, A5, B5, Letter, Legal, inne (od 98x148 do 297x432 mm) 
Finiszer DF-470* + AK-470: 500 arkuszy 60 -256 g/m2; A3, 
A4, A5, B5, Letter, Legal, inne (od 98x148 do 297x432 mm), 
zszywanie 3-pozycyjne do 50 arkuszy A4 lub 25 arkuszy A3
*Do podłączenia finiszera wymagany jest mostek AK-470
Rozszerzenie pamięci: 
MDDR2-256 MB; MDDR2-512 MB, MDDR2-1024 MB
Karta CF*: CF-4 (4 GB) do przechowywania form, czcionek, logo 
i makr
Pamięć USB Flash: drukowanie i skanowanie bezpośrednie 
plików PDF, XPS, TIFF, JPEG przez interfejs USB Host
UG-33: pakiet aktywacyjny usługi ThinPrint
Czytnik USB kart IC + Card Authentication Kit (B)
Dodatkowe interfejsy 
IB-50: Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
CB-470: szafka drewniana z drzwiczkami, na kółkach 
CB-472: szafka metalowa z drzwiczkami, na kółkach 

GWARANCJA 
W standardzie 1 rok gwarancji.*** KYOCERA gwarantuje 
żywotność bębna w okresie 3 lat lub wykonania 200.000 
wydruków (zależnie co nastąpi wcześniej), pod warunkiem 
użytkowania i serwisowania urządzenia zgodnie z warunkami 
instrukcji obsługi i karty gwarancyjnej.

Dostępne przedłużenie gwarancji do 5 lat 
na urządzenie i opcje.

  

DRUKOWANIE
Język kontrolera: PRESCRIBE IIc 
Emulacje: PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (zgodny z PostScript 3), 
PDF wydruk bezpośredni, XPS wydruk bezpośredni
Zgodność z systemami operacyjnymi: wszystkie aktualne 
wersje Microsoft Windows, MAC OS X v10.4 lub wyższy, Unix, 
Linux oraz inne systemy operacyjne na życzenie
Czcionki/kody kreskowe: 93 czcionki obwiedniowe (PCL 
6, KPDL3) + 8 (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 
typów jedno-wymiarówych i 1 dwu-wymiarowy kod kreskowy  
(PDF417)
Funkcje: bezpośredni druk szyfrowanych plików PDF, druko-
wanie IPP, drukowanie e-mail, druk WSD, druk zabezpieczony 
przez SSL, IPsec, SNMPv3, wydruk prywatny (wymagane 
rozszerzenie pamięci) 

KOPIOWANIE
Maksymalny format oryginału: A3/Ledger
Kopiowanie ciągłe: 1–999
Zakres zoom: 25–400% co 1%
Wskaźniki powiększenia: 5 zmniejszeń / 5 powiększeń
Tryby ekspozycji: automatyczny, ręczny: 7-stopniowy
Korekcja obrazu: Tekst, froto, tekst + foto, grafika/mapy, 
dokumenty drukowane
Funkcje: skanuj raz-drukuj wielokrotnie, sorter elektroni-
czny, kopiowanie 2w1/4w1, rezerwacja zadania, programy 
użytkownika, auto-dupleks, kopie dzielone, kontynuacja skano-
wania, automatyczna zmiana kaset (dla konfiguracji z PF-470 lub 
PF-471), kontrola gęstości kopii

SKANOWANIE
Tryby skanowania: skan-do-Email, skan-do-FTP, skan-do-
SMB, skan to pamięci USB, sieciowy TWAIN , WIA, WSD
Prędkość: 40 obrazów/min (300dpi, A4, kolor i mono)
Rozdzielczość: 600, 400, 300, 200, 400 x 200, 200 x 100 
dpi (256 odcieni na kolor)
Maksymalny obszar skanowania: A3, Ledger
Korekcja obrazu: Tekst, foto, Teks + foto, OCR
Typy plików: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS
Metoda kompresji: MMR /JPEG
Funkcje: wbudowana książka adresowa, obsługa Active 
Directory, szyfrowany transfer danych, wysyłanie w kilku try-
bach jednocześnie (e-mail, fax, SMB/FTP)

FAKS (opcja)
Kompatybilność: ITU-T Super G3
Prędkość modemu: maksymalnie 33.6 kbps
Prędkość transmisji: poniżej  3 sekund
Prędkość skanowania: 2.0 sekundy (szybkie skanowanie, 
bitmapa) 

* 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. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
tel. +48 22 536 09 00
fax +48 22 831 70 43 
www.arcus.pl
e-mail: biuro@arcus.pl
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