
Proces druku
Metoda druku Monochromatyczna drukarka
Prędkość drukowania A4: do 20 str./minutę
Czas wydruku 
pierwszej strony Mniej niż 13 sekund

Rozdzielczość 
drukowania

1200 x 1200 dpi Fine ART(tm)

1200 x 600 dpi

600 x 600 dpi
Język opisu strony GDI
Obciążalność 
drukowania Maks.: 15000 stron miesięcznie

Możliwości urządzenia i oprogramowania
Procesor Naltec N1 48MHz
Pamięć 8 MB RAM

Interfejsy
Dwukierunkowy port równoległy IEEE 1284

USB 1.1
Kompatybilne systemy operacyjne

Systemy operacyjne

Windows: 98 SE, 2000 Professional, ME, XP Home Edition i XP 

Professional, Windows Vista (32 bit) i Windows 95. Obsługa Windows 

7 (32/64).
Zarządzanie papierem
Podawanie papieru Standard: Podajnik wielofunkcyjny na 150 arkuszy
Wyjście papieru Standard: Taca na 100 arkuszy zadrukiem do dołu

Obsługiwane formaty 
mediów

A4, A5, Folio (A4 Plus), Statement, Letter, Letter Plus, UK Quatro 

8x10\", Executive, B5(JIS), B5(ISO), Foolscap, Legal, karta pocztowa, 

podwójna karta pocztowa, urzędowy Legal, urzędowy Letter

Koperty: DL, Monarch, C5, C6, Japanese Chou 3, Japanese Chou 4, 

Chinese Kai 16, Chinese Kai 32
Obsługiwane formaty w 
dupleksie Ręczny (wsparcie programowe)

Obszar zadruku 4 mm od każdej krawędzi

Gramatura papieru

Papier biurowy (60 - 90 g/m²)

Papier gruby (90 - 163 g/m²)

Papier z makulatury (60 - 90 g/m²)

Obsługiwane media
Papier biurowy, papier z makulatury, papier gruby, folie przezroczyste, 

etykiety
Parametry fizyczne



Wymiary (Sz. x Gł. x 
Wy. mm)

Z złożonymi tacami podawania i wyjścia: 385 x 257 x 250 mm

Z rozłożonymi tacami podawania i wyjścia: 385 x 405 x 340 mm
Urządzenie bez 
materiałów 
eksploatacyjnych

Około 7 kg

Parametry zasilania
Zasilanie 220/240 VAC ±10%, 50/60 Hz ±3%
Maks. 900 W

Tryb oszczędności 
energii

< 15 W - zgodność z Energy Star

Dodanie niektórych opcji w niektórych kombinacjach może 

spowodować niezgodność produktu. Zgodność z Energy Star nie 

oznacza wsparcia przez EPA żadnego produktu lub usługi.
Warunki otoczenia

Temperatura
W czasie pracy: 10°C do 35°C

W trybie gotowości: 0°C do 35°C

Wilgotność
W czasie pracy: 15 do 85% RH

W trybie gotowości: 10 do 85% RH

Poziom hałasu
W czasie pracy: < 54 dB(A)

W trybie gotowości: < 35 dB(A)
Regulacje/Zgodność 
bezpieczeństwa UL, cUL, FCC-B, DOC, VCCI, CE Marking, C-Tick, CDRH

Materiały eksploatacyjne

Zainstalowane
Toner o wydajności do 1500 stron

Bęben o wydajności do 20000 stron
Wymienne, 
standardowe Toner o wydajności do 3000 stron

Wymienne, moduły 
bębna Bęben o wydajności do 20000 stron

Wymienne, 
wysokowydajne Toner o wydajności do 6000 stron

Części serwisowe
Sekcja utrwalania O wydajności do 50000 stron
Gwarancja i warunki
Gwarancja
Uwagi do specyfikacji - Drukarki laserowe

Niektóre ilustracje mogą zawierać opcjonalne akcesoria. Podana specyfikacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Prawa Handlowego. Konica 

Minolta zastrzega sobie prawo zmiany tej specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia. W celu uzyskania najświeższych informacji prosimy o 

kontakt z autoryzowanym przedstawicielem Konica Minolta.

Parametry podane dla pojemności papieru odnoszą się do formatu A4 przy gramaturze 80 g/m². Parametry prędkości drukowania zostały podane dla 

formatu A4, drukowanego jednostronnie, poprzecznie dla zadań wielostronicowych.

Konica Minolta może udzielać gwarancji tylko produktom i opcjom oznaczonym własną marką, takim jak rozszerzenia pamięci, twarde dyski, itp. 

Problemy, jakie mogą wystąpić z opcjami nie pochodzącymi od Konica Minolta, mogą być spowodowane niezgodnością z unikalną budową sprzętową 



naszych kontrolerów. Opcje do naszych produktów są wybierane po dogłębnym procesie testowania i oceny i z tego powodu możemy gwarantować 

funkcjonalność tylko tych określonych opcji.

Dodanie niektórych opcji, w niektórych konfiguracjach może spowodować, że produkt nie będzie już zgodny. Opublikowanie nowych regulacji 

prawnych także może spowodować że produkt przestanie być zgodny. Zgodność z Energy Star nie odpowiada warunkom EPA dla jakiegokolwiek 

produktu i usługi.

Wskazana wydajność każdego materiału eksploatacyjnego w drukarce jest oparta na wykonywaniu wydruków przy określonych warunkach, takich jak 

pokrycie strony określonego formatu (5 % pokrycia dla formatu A4). Rzeczywista wydajność materiałów eksploatacyjnych zależy od sposobu 

wykorzystania oraz innych zmiennych warunków drukowania, w tym pokrycie strony, format strony, rodzaj nośnika, drukowanie ciągłe lub przerywane, 

temperatura otoczenia i wilgotność.
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