
CONFIABILIDADE E DURABILIDADE EM UM DESENHO COMPACTO, IDEAL PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS. 

Com design idealizado para empresas de médio porte, a compacta, porém poderosa impressora ECOSYS FS-1040 
um elemento essencial dentro do escritório atual.

FS-1040
Impressora Laser

Impressora KYOCERA FS-1040

da KYOCERA  reúne características que a tornam 



Operação ecológica 
• A tecnologia ECOSYS permite reduzir de maneira 

drástica os resíduos de consumíveis, contribuindo 

assim para a proteção ao meio ambiente

• Operação silenciosa de 28 dB no modo Ready 

(Pronto), e de 50 dB imprimindo, podendo chegar a 

níveis mais baixos durante a impressão em modo 

silencioso (Quite Mode)

• Cumpre com a norma Energy Star, que assegura o 

uso mais efi ciente de energia

As especifi cações e o desenho estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. 
Para conhecer as últimas novidades em conectividade, visite o site
www.kyoceradocumentsolutions.com.br
Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

Maior produtividade 

• Alta velocidade de impressão que permite até 21 ppm e 

apenas 8,5 segundos ou menos para a saída da primeira 

página

• Possibilidade de utilizar uma ampla variedade de papéis que 

permite realizar vários tipos de trabalhos internamente

• Ciclo máximo de trabalho de até 10.000 páginas por mês

Rentabilidade máxima

• Alto rendimento do toner que permite imprimir até 2.500 

páginas

• Capacidade de impressão de várias páginas em uma (N-up) 

que reduz signifi cativamente os custos e uso de papel

• Consumíveis e componentes de longa duração que 

representam economia signifi cativa e reduzem o custo total 

de propriedade

Confortáveis ferramentas de software

• Gerenciamento de dispositivos simplifi cado que inclui acesso 

a recursos e preferências da impressora

• Facilidade para fazer pedidos de toner online de fornecedores 

selecionados

• Link direto para a web page de download de driver da 

drivers da impressora

Especifi cações Básicas

Tempo de aquecimento (a partir da ligação) 14 segundos ou menos

Tempo de saída da primeira página 8,5 segundos ou menos

Resolução 600 x 600 dpi, Modo Fast: 1200 (1800 x 600 dpi)

Memória 32 MB

Impressão duplex Manual

Dimensões / Peso 358 mm (largura) x 262 mm (profundidade) x 241 mm 
(altura) / 6,3 kg

Consumo de energia típico (TEC) 120 V: 1.021 W por hora/semana;

Especifi cações do Controlador

CPU / MHz ARM926EJ / 390 MHz

PDL / Emulações Interface GDI (Graphic Device Interface) baseada em host

Sistemas operacionais de cliente 
suportados

Certifi cado para Microsoft®Windows Vista® de 32/64 
bits, Windows XP® de 32/64 bits, Windows 7® de 32/64 
bits, Windows Server 2003 de 32/64 bits, Windows Server 
2008 de 32/64 bits, Mac OS X

Conectividade / Interfaces USB 2.0 de alta velocidade

Drivers GX Driver, Mac Raster Driver

Características de impressão adicionais Impressão de múltiplas páginas em uma (N-up)

Fornecimento de Papel

Fontes de papel padrão Bandeja de 250 folhas

Fontes de papel padrão / máximas 1 / 1

Tamanho / peso do papel para bandeja 
padrão

Carta, Legal, A4, 70 x 148 (mm) – 215,9 x 356 (mm) / 60 – 
220 g/m2

Capacidade de papel padrão / máxima 250/250

Materiais de impressão aceitos Papel comum, pré-impresso, sulfi te, reciclado, rascunho, 
papel timbrado, colorido, perfurado, de alta qualidade, 
etiquetas, pergaminho, envelopes, cartolina, papel grosso, 
de tamanho personalizado

Capacidade de saída 150 folhas

Consumíveis

Toner preto TK-1112: Toner para 2.500 páginas (rendimento do 
cartucho inicial: 700 páginas)
* De acordo com ISO 19752

Confi abilidade comprovada

• Longos ciclos de trabalho sem necessidade de intervenção 

do usuário, graças aos consumíveis de longa duração

• Devido à avançada tecnologia japonesa ECOSYS, os 

componentes de longa duração evitam a necessidade de 

mudar o tambor ou outros componentes cada vez que se 

troca o toner

• Praticamente não necessita intervenção do usuário até 

chegar às 100.000 impressões 

Tecnologia e confi guração Impressora KYOCERA ECOSYS® em Preto e Branco

KYOCERA, o que garante acesso imediato aos mais 

recentes 

Páginas por minuto A4: 20 ppm,Carta: 21 ppm, Legal, Oficio: 13 ppm

Nível de ruído (ISO) 50dB(A) imprimindo

Ciclo máximo de trabalho mensal 10.000 páginas por mês

Programa de manufatura reversa 

Requisitos elétricos 120 V: 60Hz/5.4 A;


