
 

 

 

 

Kyocera FS-4300DN wyróżniona nagrodą iF Product Design Award 2013 

Warszawa, styczeń 2013 Nowa seria drukarek ECOSYS FS-4300DN jednego z wiodących  

w świecie koncernów branży przetwarzania dokumentów - Kyocera Document Solutions - 

została nagrodzona prestiżową nagrodą iF Product Design Award 2013. 

Od ponad 50 lat iF Design Award pozostaje jedną z najważniejszych i najbardziej 

prestiżowych na świecie nagród, przyznawanych przez międzynarodowych ekspertów  

za innowacyjne rozwiązania w dziedzinie wzornictwa. Nagroda iF Product Design została 

ustanowiona przez iF International Forum Design GmbH w Hanowerze (Niemcy) w 1953 roku 

i przyznawana jest produktom przemysłowym w czterech kategoriach: "produkt," 

"komunikacja," "materiał" i "opakowanie”. Nagroda iF Product Design Awards wskazuje nie 

tylko na innowacyjność oraz oryginalność projektu, lecz również na jego funkcjonalność, 

łatwość użycia, jakość oraz przyjazność względem środowiska. 

Nowa seria drukarek ECOSYS FS-4300DN to połączenie prostoty i wydajności  

z funkcjonalnością i wysoką ergonomią. Umieszczenie na przedniej ściance obudowy: panelu 

operacyjnego, portu USB, włącznika zasilania oraz funkcji wyboru papieru, zapewnia łatwe  

i bezproblemowe korzystanie z urządzenia.  

FS-4300DN stanowi innowacyjne, a zarazem praktyczne rozwiązanie dla każdej organizacji. 

Dystrybucja w Polsce: ARCUS SA (www.arcus.pl)  

 

Opis urządzenia 

http://www.arcus.pl/Stronadomowa/Oferta/Produkt/tabid/79/Produkt/Kyocera_FS_4300D

N_249/Default.aspx 
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O GRUPIE ARCUS  
 
ARCUS SA jest jednym z największych na polskim rynku dostawców zintegrowanych systemów 
zarządzania dokumentem i korespondencją masową. ARCUS S.A. jest przedstawicielem Kyocera 
Document Solutions oraz Pitney Bowes w Polsce. ARCUS SA i spółka zależna T-matic Systems Sp. 
z o.o. dostarczają również kompleksowe rozwiązania oraz usługi z zakresu telematyki i inteligentnych 
sieci, a także integracji rozwiązań ICT (technologie informacyjno-telekomunikacyjne). Trzecią spółką 
wchodzącą w skład GRUPY ARCUS jest DocuSoft Sp. z o.o. produkująca systemy do obiegu 
informacji. Do największych klientów GRUPY ARCUS należą banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy z 
branży telekomunikacyjnej, operatorzy pocztowi i logistyczni oraz administracja publiczna na 
szczeblu centralnym i lokalnym.  
 
O KYOCERA Document Solutions Europe B.V. 
 
KYOCERA Document Solutions jest jednym z wiodących na świecie dostawców rozwiązań z zakresu 
zarządzaniem dokumentami. Zakres produktów i usług firmy obejmuje drukarki ECOSYS, 
niezawodne urządzenia wielofunkcyjne, wysokiej jakości materiały eksploatacyjne i szeroki zakres 
rozwiązań programowych i Managed Services Document (MDS). Oferta KYOCERA Document 
Solutions zawiera innowacyjne produkty z komponentami o długiej żywotności. Ich użytkownicy 
korzystają z niskiego całkowitego kosztu posiadania (TCO) rozwiązań oraz wysokiej wydajności w 
każdym miejscu pracy. Oferta rozwiązań i usługi Managed Document Services umożliwiają klientom 
zmniejszenie kosztów, pozytywny wpływ na środowisko oraz poprawę efektywności i niezawodności 
procesów biznesowych w tym samym czasie. Więcej informacji na stronie: 
www.kyoceradocumentsolutions.pl. 
 
KYOCERA Document Solutions Inc. jest spółką zależną firmy Kyocera Corporation, która w 2009 
roku obchodziła swoją 50. rocznicę. Zajmująca 604 miejsce na liście 2000 największych światowych 
firm notowanych na giełdzie magazynu Forbes, Kyocera jest wiodącym producentem nowoczesnej 
ceramiki, komponentów elektronicznych, ogniw słonecznych i elektronicznego sprzętu biurowego. 
Długoterminową strategią wzrostu KYOCERA są działania wspierające sektory telekomunikacji, 
przetwarzanie informacji, ochrony środowiska oraz poprawy jakości życia.  

 

Kontakt dla mediów: 

Michał Gembal 
Dyrektor Marketingu ARCUS S.A. 
tel. (22) 53 60 900 
e-mail: m.gembal@arcus.com.pl 
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