
Specyfikacja kopiarki
Proces kopiowania Transfer suchy, elektrostatycznofotograficzny
System tonera Pojedyncza kaseta typu "all-in-one"
Prędkość kopiowania / 
drukowania A4: 16 ppm A4 podłużnie

Czas pierwszej 
kopii/wydruku 13 sek. lub szybciej

Czas nagrzewania 21 sek. lub szybciej
Rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi
Kopiowanie wielokrotne 1 - 99
Skalowanie 25 - 400% w kroku co 1%

Funkcje kopiowania
Ustawienia kontrastu, łączenie 2w1 i 4w1, tryb plakatu 1 do 4 i 1 do 

9, ustawienia jakości
Specyfikacja drukarki
Rozdzielczość drukowania Maks. 600 x 600 dpi
Język opisu strony GDI, PCL 6/5e, PostScript 3

Funkcje drukowania
Łączenie stron na jednym arkuszu (nUp), elektroniczny skład, 

wydruki wielokrotne, tryb oszczędny ECO
Specyfikacja skanera
Rozdzielczość skanowania 600 x 600 dpi

Tryby skanowania

Skan do TWAIN

Skan do e-mail

Skan do FTP

Skan do USB
Formaty plików PDF, JPEG, TIFF
Miejsca docelowe 
skanowania Do 250 miejsc docelowych

Specyfikacja faksu
Standard faksu Super G3
Transmisja faksu Analogowy
Rozdzielczość faksu Standardowa, dokładna, super dokładna
Kompresja faksu MH, MR, MMR, JBIG
Modem faksu 33,6 Kbps
Miejsca docelowe 
faksowania Do 250

Funkcje faksowania

PC-Fax, pamięć faksów wysłanych i odebranych, ustawianie czasu 

wysyłki (timer), przekierowanie na komputer i USB, wysyłanie 

grupowe



Specyfikacja systemu

Pamięć systemu
32 MB system 

64 MB drukarka

Interfejs

USB 2.0 (standard)

10-Base-T/100-Base-TX Ethernet (standard)

W-LAN (opcja)
Automatyczny podajnik 
dokumentów Maks.: 50 oryginałów

Rozmiar papieru A6 - A4
Gramatura papieru 52 - 162 g/m²
Pojemność papieru w 
podajnikach Standard: 200 arkuszy

Pobór mocy
Zasilanie: 221 - 240 V: 10A 50/60Hz

Maks.: 340 W
Wymiary systemu 
(szer.xgłęb.xwys., mm) 386 x 447 x 412 mm

Waga systemu Około 13 kg
Funkcje systemu
Bezpieczeństwo Uwierzytelnianie użytkownika

Aplikacje

Urządzenie jest kompatybilne z systemem Windows7 32bit po

zastosowaniu sterownika do systemu Windows Vista 32bit.  

Urządzenie nie jest kompatybilne z systemem Windows 7 64 bit.
Uwagi do specyfikacji - Urządzenia wielofunkcyjne

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 dla format 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.
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