
 

 

 

Warszawa, 11 maja 2011 r.  

 

Informacja prasowa 

KYOCERA MITA  FS-6025MFP i FS-6030MFP  
Nowe kompaktowe i ekonomiczne modele MFP A3 ECOSYS w ofercie Kyocera 
 
ARCUS S.A., przedstawiciel KYOCERA MITA w Polsce wprowadził na rynek dwa nowe 
monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne ECOSYS, które znajdą zastosowanie w małych 
biurach oraz niewielkich grupach roboczych większych organizacji. FS-6025MFP i FS-6030MFP 
sprawdzą się  idealnie w organizacjach, które potrzebują kompaktowego i przyjaznego dla 
użytkownika urządzenia z możliwością drukowania, kopiowania oraz kolorowego skanowania, 
także w formacie A3, zachowując przy tym niskie koszty eksploatacji. 
 

FS-6025MFP i FS-6030MFP wyposażone są w kolorowy, intuicyjny ekran dotykowy służący do 
nawigacji i obsługi urządzenia. Ułatwia on obsługę w sposób bezproblemowy i ograniczający do 
minimum błędy nawet niedoświadczonych użytkowników. Możliwość zarządzania zdefiniowanymi 
przez użytkownika funkcjami służącymi do kontroli dostępu i przyporządkowania kosztów do 
poszczególnych pracowników lub działów gwarantuje sprawną komunikację urządzenia z systemem 
zarządzania dokumentem wdrożonym przez klienta. 
 

Maki Nagao, Product Manager w KYOCERA MITA, wyjaśnia genezę rozwoju nowych urządzeń:  
„W obecnych czasach klienci potrzebują urządzeń, zapewniających wysoką funkcjonalność w 
ekonomicznej cenie. Nowe urządzenia wielofunkcyjne Kyocera FS-6025MFP FS-6030MFP są łatwe w 
instalacji, obsłudze i konserwacji, analogicznie do drukarek A4. Gwarantują przy tym niskie koszty 
eksploatacji i możliwość drukowania i kopiowania w formacie A3.” 
 

Tradycyjnie, tak jak w przypadku wszystkich produktów ECOSYS Kyocera Mita w nowych modelach 
FS-6025MFP oraz FS-6030MFP zastosowano długowieczne bębny ceramiczne i bezkartridżową 
technologię, które zapewniają wysoką niezawodność, ograniczoną do minimum potrzebę 
serwisowania i nadzwyczaj niskie koszty eksploatacji i utylizacji odpadów. Dzięki małym wymiarom 
idealnie nadają się do biur, w których wolna przestrzeń jest ograniczona. 
 

Kyocera FS-6025MFP i FS-6030MFP posiadają zaawansowane funkcje, które były dotychczas 
stosowane w wysokowydajnych produktach Kyocera Mita. Dzięki finiszerowi na 500 arkuszy,  
kolorowemu skanowaniu do e-mail, PC i USB, drukowaniu i kopiowaniu w rozdzielczości 600 dpi z 
prędkością 25 lub 30 stron na minutę (w zależności od modelu) pozwalają one zwiększyć efektywność 
produkcji dokumentów w każdym biurze.  
 
Więcej informacji znajdą Państwo na stronach: 
  
Kyocera FS-6025MFP 
http://www.arcus.pl/Stronadomowa/Oferta/Produkt/tabid/79/Produkt/Kyocera_FS_6025MFP_4695/Default.aspx 
 
Kyocera FS-6030MFP 
http://www.arcus.pl/Stronadomowa/Oferta/Produkt/tabid/79/Produkt/Kyocera_FS_6030MFP_4696/Default.aspx 

 
lub www.kyocera.pl/ 

http://www.arcus.pl/Stronadomowa/Oferta/Produkt/tabid/79/Produkt/Kyocera_FS_6025MFP_4695/Default.aspx
http://www.arcus.pl/Stronadomowa/Oferta/Produkt/tabid/79/Produkt/Kyocera_FS_6030MFP_4696/Default.aspx
http://www.kyocera.pl/


 

 

 

 FS-6025MFP FS-6030MFP 

Szybkość 
drukowania  
i kopiowania 

25 30 

Szybkość 
skanowania 

40 obrazów na minutę (300 dpi, A4, cz/b) / 20 obrazów na 
minutę (300 dpi, A4 kolor) 

Miejsce 
docelowe 

skanowania 

Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-PC, 
Scan to USB Host, TWAIN, WSD scan 

 

Czas 
pierwszej 

strony  

 
ok. 9,2 s. lub mniej  

 

Czas 
nagrzewania ok. 21 s. lub mniej 

Rozdzielczość  600 dpi 

Podajnik 
dokumentów 

Standard  

Pojemność 
podajników 

papieru 

 
600 arkuszy standardowo / do 1600 arkuszy (opcja) 

Panel do 
zarządzania   

Konfigurowalny interfejs ekranu dotykowego 

Pamięć  Standardowo 512 MB, maks. 1.536 MB 

Interfejsy 

USB 2.0 (High-Speed), USB Host 2.0, 
Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, Slot for optional print server, 

Slot for optional Memory Card 
 

Waga 
Waga z podajnikiem dokumentów: ok. 52,2 kg włącznie z pojemnikiem z 

tonerem 
 

 



 

 

 

 

O Kyocera Mita Corporation  

Kyocera Mita jest jednym z wiodących w świecie liderów branży przetwarzania dokumentów. Oferta produktów składa się z 

drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, szerokoformatowych, części, materiałów eksploatacyjnych i wydajnych rozwiązań 

biurowych. Do produkcji unikalnych i innowacyjnych na rynku produktów z m.in. efektywnymi kontrolerami druku, 

wykorzystywane są komponenty o długiej żywotności, co w rezultacie zapewnia najniższe całkowite koszty posiadania (ang. 

TCO) i wysoką efektywność w każdym miejscu pracy.  

W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do odwiedzenia strony http://www.kyoceramita.eu. 

 

Kyocera Mita Corporation jest jednym z wielu przedsiębiorstw należących do Kyocera Corporation - wiodącego producenta 

nowoczesnej ceramiki, komponentów elektronicznych, ogniw słonecznych i elektronicznego sprzętu biurowego. Długofalowa 

strategia wzrostu Kyocera Corporation skierowana jest na realizację przedsięwzięć wspomagających telekomunikację i 

przetwarzanie informacji, ochronę środowiska i jakość życia. 

 

O ARCUS S.A. 

ARCUS S.A. jest jednym z największych na polskim rynku dostawców zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i 

korespondencją masową. Spółka dostarcza również kompleksowe rozwiązania oraz usługi z zakresu telematyki i telemetrii, a 

także integracji rozwiązań ICT (technologie informacyjno-telekomunikacyjne). Do największych klientów Spółki ARCUS należą 

banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy z branży telekomunikacyjnej, operatorzy pocztowi i logistyczni oraz administracja 

publicznej na szczeblu centralnym i lokalnym.  

 

ARCUS S.A. jest przedstawicielem Kyocera Mita na polskim rynku. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na 

stronę www.arcus.pl. 

 
 

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