
FS-6525MFP  

MultiFuncionaiS MonocroMáticoS a4/a3 

Este novo equipamento multifuncional ofe-

rece todos os benefícios de um sistema de 

gestão documental profissional para grupos 

de trabalho. Funcionalidades avançadas, ope-

ração fácil, todo o tipo de opções de manu-

seamento de papel, tudo num package bem 

concebido. clientes que privilegiam a eficiên-

cia e ecologia, irão certamente apreciar este 

novo equipamento, cuja tecnologia assegura 

o menor impacto ambiental possível, aumenta 

o tempo de operação, reduz os custos de 

impressão e garante a fiabilidade.

  até 25/12 páginas a4/a3 por minuto

  Primeira cópia em 7,8 segundos ou menos

  Funções de cópia, impressão, digitalização e fax profissionais

  capacidade de alimentação até 1.600 folhas e um vasto conjunto  

de opcionais para manuseamento de papel

 Fácil de instalar e operar

  Fácil de utilizar com écran táctil a cores e navegação intuitiva

  Baixo nível de emissão de ruído

  compacta e de design agradável, de fácil integração em qualquer local

  componentes de longa duração para uma elevada eficiência e fiabilidade

  Plataforma de soluções HyPaS® permite uma fácil costumização.

 Para quEM PrEtEndE uM MultiFuncional 
ProFiSSional FiávEl 

 E SiMPlES dE uSar

o processador 
inversor de 
documentos, 
digitaliza em duas 
faces e permite um 
fácil arquivo e envio.

o painel táctil a 
cores, adaptável aos 
requisitos do cliente, 
oferece um fácil 
acesso a funções 
frequentes.



ECOSYS representa Ecologia, 
Economia e impressão de 

Sistema. Incorporando componentes de longa 
durabilidade, os equipamentos de tecnologia 
ECOSYS são concebidos para maximizar a 
resistência e minimizar os custos de exploração 
e manutenção. Apenas o toner deverá ser  
substituído pelo utilizador. O desenho modular 
permite que sejam acrescentados diversos  
dispositivos para incremento de produtividade. 
O software de sistema integrado permite a 
total integração em rede. Este equipamento 
custar-lhe-á a si e ao ambiente, muito menos.
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PRESCRIBE IIc 
com a linguagem de descrição de página PrEScriBE iic, mesmo gráficos complexos, logótipos ou pré impressos, poderão ser criados e guardados 
independentemente no sistema e actualizados na impressora. Estes são acedidos apenas em caso de necessidade, libertando assim a carga de 
tráfego na rede.

KM NetViewer 
o KM-netviewer permite monitorizar e controlar todas as impressoras EcoSYS bem como multifuncionais a partir de qualquer Pc Windows, 
proporcionando assim uma gestão na rede ideal. também suporta o protocolo standard SnMP.

Centro de comando RX
o centro de comando rX permite controlar e gerir várias definições via web Browser. Por exemplo, actualizar automaticamente écrans, definir 
écrans de utilizador, verificar definições departamentais e restritivas.

HyPAS® – Plataforma híbrida para soluções avançadas
Esta poderosa plataforma de desenvolvimento de software da KYocEra, permite uma fácil costumização das funcionalidades e operações deste 
equipamento multifuncional, adaptando-o aos requisitos específicos de qualquer utilizador.

FS-6525MFP
MultiFuncionaiS MonocroMáticoS a4/a3

Geral

Tecnologia: Kyocera Ecosys, laser Mono HyPaS®

Velocidade: até 25/12 páginas por minuto em a4/a3 

Resolução: 600 x 600 dpi (impressão), 600 x 600 dpi  
(digitalização/cópia)

Tempo de aquecimento: 20 segundos ou menos

Tempo para a primeira impressão: 8 segundos ou menos 

Tempo para a primeira cópia: 9,2 segundos ou menos (dP);  
7,8 segundos ou menos (Platen cover)

CPU: PowerPc 464/800 MHz

Memória: Standard 1GB, máximo de 2 GB 

Interfaces Standard: uSB 2.0 (high speed), uSB Host 2.0, Fast 
Ethernet 10/100/1000Base-tX, slot para print server opcional, slot 
para cartão opcional compactFlash®

Contabilização integrada: 100 códigos departamentais

Dimensões com DP (largura x profundidade x altura):  
590 mm x 590 mm x 586,5 mm

Dimensões com processador de documentos  
(largura x profundidade x altura): 590 x 590 x 694 mm

Peso com Processador de documentos (DP): aprox. 52,2Kg  
incluindo toner

Alimentação eléctrica: ac 220/240 v, 50/60 Hz

Consumo de energia
impressão: 530 W
Stand-by: 114 W
Sleep mode: 0,9 W

Ruído (nível de pressão de som: ISO 7779 / ISO 9296): 
impressão e cópia: 46,4 dB (a)
Stand-by: 27,1 dB (a)

Standards de segurança: GS, tÜv, cE
Este equipamento é fabricado de acordo com a norma de qualidade 
iSSo 9001 e ambiental iSSo 14001.

Manuseamento de papel

todas as capacidades de papel referidas são baseadas numa espessura 
máxima de 0,11 mm. Por favor, utilize sempre papel recomendado pela 
Kyocera em condições ambientais normais.

Capacidade de entrada: 100 folhas no alimentador multi-propósito; 
45-256 g/m2, (62-163 g/m2 para formatos superiores a a4/letter), a3, 
a4, a5, a6, B5, letter, legal, Folio, envelopes,  
custom (98 x 148 mm – 297 x 432 mm)
500 folhas na cassete universal; 60-163 g/m2, a3, a4, a5, B5, letter, 
legal, Folio, capacidade máxima de alimentação com opções:  
1.600 folhas

Unidade duplex: impressão frente e verso standard, suporta grama-
gens de 60 a163 g/m2

Processador inversor de documentos: 50 folhas. digitalização 
simplex 45-160 g/m2; digitalização duplex 50 a 120 g/m2, a3, a4, a5, 
B5, letter, legal, 
custom (140 mm x 182 mm a 297 mm x 432 mm)

Capacidade de saída: Máximo de 300 folhas, das quais 250 com a 
face para baixo (tabuleiro principal) e 50 no tabuleiro de separação 
de trabalhos

Funções de impressão

Controlador de linguagem: Prescribe 
Emulações: Pcl6 (5e/Xl) PostScript 3 (KPdl 3), PdF direct print, XPS 
direct print
Sistemas operativos: todos os sistemas operativos Windows, Mac oS 
X 10.2 ou superior, unix, linux, bem como outros sistemas operativos 
mediante pedido
Fontes/Códigos de Barras: 93 fontes outline (Pcl6, KPdl 3) + 8 fontes  
(Windows vista),  fontes bitmap ocr; ocr-a, ocr-a kana; ocr-B; ocr-B 
kana; 101 (KPdl3), 45 códigos de barras unidimensionais e 1 código de 
barras bidimensional (PdF-417) 
Características de impressão: impressão PdF directa, impressão iPP, 
impressão de e-mail, impressão WSd, impressão segura via SSl, iPsec, 
SnMPv3, impressão privada 

Funções de cópia

Dimensão máxima do original: a4/ledger
Cópia em continuo: 1-999
Zoom: 25-400% em passos de 1%
Ratios de ampliação pré-definidos: 5 reduções / 5 ampliações
Características: Scan-once-copy-many, 2 em 1, 4 em 1, reserva de 
trabalho, programa de impressão prioritária, cópia auto duplex, 
cópia dividida, digitalização continua, mudança automática de 
cassete(requeridas PF-470 ou PF-471), controlo de densidade de 
cópia, prevenção de “bleed-through”.
Modo de exposição: auto, manual: 7 passos
Ajustes de imagem: texto + foto, texto, foto, Gráfico/Mapa, cópia/Printout

Funções de digitalização

Funcionalidade: Scan-to-Email, Scan-to-FtP, Scan-to-SMB, network 
tWain, Scan WSd, Scan to uSB host, Wia
Velocidade de digitalização: 40 imagens por minuto  
(300 dpi, a4, s/w), 20 imagens por minuto (300dpi, a4 cor)
Resolução de digitalização: 600, 400, 300, 200 dpi (256 escalas de 
cinzento)
Dimensão máxima de digitalização: a3, ledger
Reconhecimento automático: texto, foto, texto + foto, optimizado 
para ocr
Tipos de ficheiros: tiFF, PdF, PdF/a, JPEG, XPS
Método de compressão: MMr / JPEG
Características: digitalização a cores, livro de endereços integrado, 
suporte active directory, transferência de dados encriptada,  
múltiplos envios (e-mail, fax, SMB/FtP folder, print) de uma vez.

Funções de Fax (opcional)

Compatibilidade: itu-t Super G3
Velocidade de modem: Máximo de 33,6 kbps
Velocidade de transmissão: Menos de 3 segundos
Velocidade de digitalização: 2,0 segundos (digitalização rápida, Bitmap)
Livro de endereços: 200 entradas
Densidade de digitalização: 
normal: 8 dot/mm x 3.85 line/mm
Fino: 8 dot/mm x 7.7 line/mm
Superfino: 8 dot/mm x 15.4 line/mm
ultrafino: 16 dot/mm x 15.4 line/mm
Meio tom: 256 escalas de cinzento

Dimensão máxima do original: a3, ledger

Método de compressão: JBiG, MMr, Mr, MH

Memória de recepção: 700 folhas ou mais

Funcionalidades de fax: Fax de rede, recepção e transmissão duplex, 
transmissão e recepção encriptada, transmissão e recepção “polling”, 
difusão 

Consumível

capacidade de impressão média de acordo com a norma iSo/iEc 
19752

TK-475 Toner Kit: toner preto microfino para 15.000 páginas a4.

a capacidade do toner inicial é de 3.000 páginas a4

Opcionais

Fax System (U)

Manuseamento de papel
PF-470, alimentador de papel: Máximo de 500 folhas, 60-163 g/m2, 
a3, a4, B5, a5, letter, legal, custom,  
(98 x 148 mm a 297 x 432 mm)
PF-471, alimentador de papel: Máximo de 1.000 folhas 60-163 g/m2, 
a3, a4, a5, B5, letter, legal, custom  
(98 x 148 mm a 297 x 432 mm)
DF-470*, finalizador de documentos + AK-470: Máximo de  
500 folhas a4 de 60 a 163 g/m2, a3, a4, a5, B5, letter, legal, custom, 
(98 x 148 mm a 297 x 432 mm), 3 posições de agrafagem até  
50 folhas a4 ou 25 folhas a3

*AK-470, adaptador: para ser utilizado obrigatoriamente com dF-470

CB-470, mesa/armário alto de madeira: com rodas, capacidade de 
armazenamento.
CB-471, mesa armário baixo de madeira: com rodas, capacidade 
de armazenamento (para ser usado exclusivamente com PF-470 ou 
PF-471)
CB-472, mesa armário de metal: com rodas, capacidade de arma-
zenamento
CB-473, mesa armário de metal: com rodas, capacidade de armaze-
namento (para ser usado exclusivamente com PF-470 ou PF-471)

Expansão de Memória: Mddr2-1024: 1024MB

Cartão CompactFlash®: cF-4 (4GB) para impressão de pré-impressos, 
fontes, logótipos, armazenamento de macros
USB Flash Memory: Suporta impressão directa ou digitalização de PdF, 
XPS, tiFF, ficheiros JPEG via uSB Host interface uSB
UG-33: Suporte thinPrint
Leitor de cartões USB IC + Cartão de autenticação Kit (B): Suporte 
para várias chaves de autenticação disponível

Interface opcional: 
Fax System (U)
IB-50: Placa Gigabit Ethernet 10Baset/100BasetX/1000Baset

Garantia

o equipamento constante deste catálogo, dispõe de uma garantia 
de um ano* a Kyocera oferece uma garantia adicional de 3 anos ou 
300.000 páginas para tambor e developer, o que for primeiro atingido, 
desde que os equipamentos sejam utilizados e limpos de acordo com 
as instruções do fabricante. riscos, sulcos ou outras quaisquer  
irregularidades na superfície dos tambores, não estarão em caso 
algum abrangidos por qualquer garantia, dado serem danos resultantes 
a factores externos ao normal processo de impressão. a garantia 
adicional de tambores e developers aqui referida, cessa sempre que 
forem utilizados toners não originais KYocEra.

disponível uma extensão de garantia até 5 anos 
para equipamentos e opcionais
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Kyocera Document Solutions Portugal, Lda. • Rua do Centro Cultural, 41 (Alvalade) • 1700-106 Lisboa – Portugal 
Tel +351 218 436 780 • Fax +351 218 493 312 • www.kyoceradocumentsolutions.pt • informa@dpt.kyocera.com

a Kyocera não garante que qualquer especificação mencionada neste catálogo esteja isenta de erros. as especificações constantes deste catálogo 
poderão ser alteradas sem aviso prévio. a informação aqui descrita está correcta no momento em que é enviada para impressão. todos os outros nomes 
ou referências a marcas aqui referidos são propriedade dos seus respectivos e legítimos detentores do que aqui se dá e toma conhecimento.
* Pode variar consoante o país.

o seu revendedor autorizado Kyocera:


