
Specyfikacja drukarki
System Elektrostatyczny laserowy, tandem pośredni
System tonera Toner polimeryzowany Simitri® HD

Prędkość druku
A4: Do 30 str/min w kolorze oraz czerni i bieli

A4 w dupleksie: Do 30 str/min w kolorze oraz czerni i bieli
Czas nagrzewania Średnio 39 sekund
Rozdzielczość drukowania 600 x 600 dpi x 3 bit
CPU kontrolera 800 MHz

Język opisu strony

PostScript3 (3016)

PCL6 (XL 3.0)

PCL5e/c

XPS (2)

Systemy operacyjne

Windows: 7 (32/64), 2000, XP (32/64), Vista (32/64), Server 

2003 (32/64), Server 2008 (32/64)

Macintosh: OSX 10.2.8, 10.3.9, 10.4, 10.5, 10.6

Linux: Redhat, SUSE 

Netware: 4, 5, 6
Interfejs 10/100/1,000 Base-T Ethernet, USB 2.0, USB host port
Specyfikacja systemu
Pamięć systemu 256 MB standardowo, 768 MB maksymalnie
Dysk twardy systemu 40 GB (w opcji) (2)
Rozmiar papieru A6 - A4, wymiary papieru zależne od użytkownika
Gramatura papieru 60 - 210 g/m²

Pojemność papieru w 
podajnikach

Standard: 350 arkuszy

Maks.: 850 arkuszy
Automatyczny dupleks A4, 60 - 210 gsm

Obciążalność miesięczna 
(kopie / wydruki)

do: Średnio 1,300 stron

Maks.: 120,000 stron

Pobór mocy

Zasilanie: 220-240V, 50-60 Hz

Maks.: Około  460 W (podczas działania)

Mniej niż 166 W (podczas mniejszych zadań)

Mniej niż 34 W (w trybie uśpienia)
Wymiary systemu (sz. x gł. x 
wys., mm) 419 x 523 x 330 mm

Waga systemu
22.6 kg bez akcesoriów

27.1 kg z akcesoriami



Funkcje systemu

Aplikacje

PageScope NetCare Device Manager

PageScope WebConnection

PageScope Direct Print

PageScope Data Administrator
(1) Opcjonalna karta CF umożliwia bezpośredni wydruk (PDF, TIFF, JPEG) ,

pobieranie fontów/profili/nakładek, zestawień, Managera Konta

PageScope, bezpośrednie drukowanie PDF (2) Opcjonalny dysk twardy

zapewnia bezpieczeństwo drukowania, “sprawdź-i-drukuj,

drukuj&wstrzymaj, zapamiętywanie zadań, XPS oraz użycie pobranych

profili w załączenia do dodatkowych funkcji kart CF.

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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