
Proces druku
Metoda druku Drukarka laserowa w systemie tandemowym, pełnokolorowa A3
Prędkość drukowania A4: Do 35 ppm w kolorze i czerni

Czas wydruku 
pierwszej strony

8,5 sekund kolorowy

5,9 sekund monochromatyczny
Czas nagrzewania 75 sekund lub mniej
Rozdzielczość 
drukowania PhotoARTTM 19200 (600 x 600 x 5-bit contone)

Obciążalność 
drukowania Maks.: Do 150000 stron

Możliwości urządzenia i oprogramowania
Procesor PowerPC® MC7447 @ 1 GHz, 64 BIT
Pamięć 1024 MB
Dysk twardy 60 GB (opcjonalnie)
Emulacje drukarki XPS, PostScript® 3, PCL®6c (PCL®5c XL3.0)

Symulacja koloru
SWOP, Commercial Press, Eurocolor, DIC, TOYO, Japan color, JMPA 

color, SNAP, tablice kolorów PANTONE®, profile ICC urządzeń

Czcionki
137 czcionek PostScript 3 Latin

80 czcionek PCL Latin

Interfejsy

Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T (obsługuje TCP/IP, IPX/ 

SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP1.1, SNMP, 

HTTP, IPv6)

USB 2.0
Kompatybilne systemy operacyjne

Systemy operacyjne

Windows® 2000/XP/XP64/VISTA 32/64

Macintosh® OS9.2 / OSX 10.2,3,4 / OSX 10.4 (wersja intel)

Netware® 4/5/6
Zarządzanie papierem

Podawanie papieru

Standard: 2 x kasety po 500 arkuszy

150 arkuszy z podajnika ręcznego

Opcjonalnie: Kaseta dolna na 500 arkuszy

Kaseta dolna na 2 x 500 arkuszy

Kaseta dolna na 2500 arkuszy A4

Szafka

Podajnik banerów
Wyjście papieru Standard: 250 arkuszy zadrukiem do dołu
Obsługiwane formaty A3, A3 Wide (311x457), A4, B5, B5(ISO), A5, A6, B6, B4, D8K, Ledger, 



mediów
Legal, Letter, G-Letter, Statement, Executive, Folio, UK Quatro, 

Foolscap, G-Legal, 4\
Obszar zadruku 4,2 mm od każdej krawędzi

Gramatura papieru

64 - 256 g/m² z wszystkich kaset

64 - 271 g/m² z podajnika ręcznego

64 - 256 g/m² w dupleksie

Papier zwykły (64 - 90 g/m²), papier gruby 1 (91 - 150 g/m²), papier 

gruby 2 (151 - 210g/m²), papier gruby 3 (211 - 256 g/m²), papier z 

makulatury (64 - 90 g/m²)

Obsługiwane media
Papier zwykły, papier gruby, folie przezroczyste, papier firmowy, koperty, 

etykiety samoprzylepne, karty pocztowe, papier powlekany
Parametry fizyczne
Wymiary (Sz. x Gł. x 
Wy. mm) 643 x 708 x 637 mm

System 89 kg
Waga 110 kg
Parametry zasilania
Zasilanie 220/240 VAC ±10%, 50/60 Hz ±3%
Maks. < 1500 W
Średnio podczas 
drukowania < 900 W

W trybie gotowości < 200 W
Warunki otoczenia
Temperatura W czasie pracy: 10° do 35°C

Tryby wykańczania 
(opcja)

Opcjonalnie: Ofset, grupowanie, sortowanie, zszywanie, dziurkowanie, 

składanie w pół, broszura
Waga systemu 89 kg
Wilgotność W czasie pracy: 15% do 85% RH

Poziom hałasu
W czasie pracy: < 67 dB(A)

W trybie gotowości: < 43 dB(A)

Regulacje/Zgodność 
bezpieczeństwa

UL, cUL, FCC-B, DOC, VCCI, CE Marking, C-Tick, CDRH, WEEE, 

RoHS
Materiały eksploatacyjne
Zainstalowane Tonery CMY - o wydajności do 6000 stron każdy

Tober Black - o wydajności do 9000 stron 

Sekcja obrazowania CMY - o wydajności do 90000 stron każda

Sekcja obrazowania Black - o wydajności do 120000 stron



Pojemnik na zużyty toner - o wydajności do 50000 stron
Części serwisowe

Konta użytkowników
Funkcje specjalne (EKC): Biometryczne rozpoznawanie układu żył 

palca lub autoryzacja za pomocą kart zbliżeniowych IC
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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