
FAREBNÝ PRODUKČNÝ TLAČOVÝ SYSTÉM

 Farebné produkčné digitálne zariadenie SRA3+
 Až 4 399 strán za hodinu

AccurioPress  
C3080/C3080P/C3070
ŠPECIFIKÁCIA

Ak chcete úspešne napredovať v digitálnej tlači, musíte splniť určité štandardy, predovšetkým zaručiť absolútnu 
konzistenciu farieb a dosiahnuť vynikajúcu kvalitu obrazu. Zariadenia radu AccurioPress C3080 zohľadňujú tieto 
výzvy a okrem toho poskytujú výkon až 1 951 strán SRA3 za hodinu (AccurioPress C3070) a až 2 113 stránok SRA3 za 
hodinu so zariadením AccurioPress C3080/P. V kombinácii s najvyššou flexibilitou médií a profesionálnym modulárnym 
dokončovaním sú tieto zariadenia dokonalé pre prostredia s tlačovým operátorom. 



PROSPEKT AccurioPress C3080/C3080P/C3070

VÝHODY RADU 
AccurioPress C3080/C3080P/C3070

DOKONALEJŠIE DOKONČOVANIE

– multidierovacia jednotka (GBC)
a jednotka pre 2 a 4 diery 

– 6 rôznych spôsobov skladania
– veľkokapacitný výstup 
– minimálne nároky na ľudské zdroje
– zníženie celkových nákladov

VYSOKÁ SPOĽAHLIVOSŤ

– zariadenie, náhradné diely a spotrebný
materiál s dlhou životnosťou 

– registračný mechanizmus papiera pre
presnú duplexnú sútlač 

– priečny pohyb fixačných valcov
– maximálna efektivita tlače 
– výhodné pre tlač malých nákladov

REŠPEKT K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

– robustný a výkonný napriek ľahkej
a kompaktnej konštrukcii zloženej 
z menšieho počtu dielov 

– znížená spotreba elektrickej energie 
vďaka toneru Simitri® HD E 

– špička na trhu z hľadiska použitia 
recyklovaných PC a PET materiálov

– minimalizovaný dopad na životné
prostredie

– zlepšená efektivita v súlade
s ekologickými hodnotami

VYTRVALÝ VÝKON

– AccurioPress C3080
– Až 81 A4 strán/min.
– Až 39 SRA3 strán/min.
– Až 4 399 A4 strán/hod.
– Až 2 113 SRA3 strán/hod.

– AccurioPress C3070
– Až 71 A4 strán/min.
– Až 36 SRA3 strán/min.
– Až 3 823 A4 strán/hod.
– Až 1 951 SRA3 strán/hod.

KOMPLETNÉ TLAČOVÉ PRODUKTY

– 50-listová brožúra s čelným orezom
a 35-listová brožúra s voliteľným 
trojstranným orezom a formovaním 
chrbta väzby

– 102 listov zviazaných pomocou Auto
ring väzby

– lepená väzba so šírkou chrbta
až 30 mm

– zošitie až 100 listov so skrátením
spiniek

– maximálna automatizácia a obrovská
produktivita

– vyšší zisk pre tlačiareň

DOKONČOVANIE ZARIADENIAMI 
TRETÍCH STRÁN

– Watkiss PowerSquareTM 224 pre
produkciu SquareBackTM kníh

– Plockmatic SD-500/SD-350 
brožúrovací finišer s vyformovanou 
väzbou

– vysoká flexibilita
– sofistikovanejšie tlačové produkty
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VÝHODY RADU 
AccurioPress C3080/C3080P/C3070 PRVOTRIEDNA KONTROLA TLAČE

– možnosť voľby z viacerých tlačových 
kontrolérov: EFI®, CREO® alebo vlastný 
kontrolér Konica Minolta 

– integrácia do hybridných workflow
– intuitívne ovládanie 
– všetko pre úsporu času a nákladov

JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE

– automatická kalibrácia zariadenia 
v reálnom čase

– jednoduché nastavenie katalógu 
papierov 

– ľahko vymeniteľné náhradné diely 
– veľmi jednoduché ovládanie 
– umožňuje uvoľniť operátorov na iné 

pracovné úlohy
– podpora Open API/IWS

BEZKONKURENČNÁ KVALITA OBRAZU

– technológia S.E.A.D. IV a rozlíšenie  
1 200 x 1 200 dpi x 8 bitov  
(ekvivalent 1 200 x 3 600 dpi) 

– nový toner Simitri® HD E 
– technológia kontroly denzity výtlačkov 
– pre nové tlačové aplikácie 
– pre rast vášho podnikania

SOFISTIKOVANÁ PRÁCA S MÉDIAMI

– technológia s podtlakovým podávaním 
papiera

– vstupná kapacita až 15 390 hárkov 
papiera

– až 11 rôznych vstupov papiera
– zvýšená celková produktivita 
– veľkosť bannera do 1 300 x 330 mm
– podpora potlače obálok
– duplexná tlač bannerov do rozmerov 

762 x 330 mm

KOMPLEXNÁ PRÁCA S MÉDIAMI

– papier s gramážou až 350 g/m2 
potlačený jednostranne i duplexne 

– spoľahlivé podávanie tenkého papiera 
a jeho separácia vzduchom vo fixačnej 
jednotke 

– tlač obálok
– voliteľná vlhčiaca jednotka chladenia 

a rovnania papiera 
– pre vysoko flexibilnú tlačovú produkciu 
– pre odlíšenie sa od konkurencie
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Technická špecifikácia
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Odporúčané konfigurácie

SYSTÉM 

Rozlíšenie  1 200 x 1 200 dpi x 8 bit 
1 200 x 3 600 dpi ekvivalent

Gramáž papiera  62–350 g/m2

Duplexná jednotka  Nestohujúca; 62–350 g/m2

Formát papiera  330 x 487 mm; 330 x 1 300 mm (voliteľne)
Maximálna oblasť tlače 323 x 480 mm; 323 x 1 195 mm (banner) 
Vstupná kapacita papiera Štandardne: 1 500 listov 

Max.: 15 390 listov
Výstupná kapacita papiera  Max.: 13 600 listov
Rozmery hlavnej jednotky (Š x H x V) 800 x 903 x 1 076 mm 

800 x 903 x 1 041 mm (P verzia)
Hmotnosť hlavnej jednotky 316 kg; 313 kg (AccurioPress C3080P)

PRODUKTIVITA 

AccurioPress C3080/P 
A4 - max. za minútu 81 strán
A3 - max. za minútu 45 strán
SRA3 - max. za minútu 39 strán
A4 - max. za hodinu 4 399 strán
A3 - max. za hodinu 2 439 strán
SRA3 - max. za hodinu 2 058 strán

AccurioPress C3070 
A4 - max. za minútu 71 strán
A3 - max. za minútu 39 strán
SRA3 - max. za minútu 36 strán
A4 - max. za hodinu  3 823 strán
A3 - max. za hodinu  2 113 strán
SRA3 - max. za hodinu  1 951 strán

TLAČOVÝ KONTROLÉR

Interný kontrolér EFI Fiery IC-417
Externý kontrolér EFI Fiery IC-313
Externý kontrolér CREO IC-314
Interný kontrolér Konica Minolta IC-605

SKENOVANIE* 

Rýchlosť skenovania A4  Až 240 obrazov/min.
Režimy skenovania  TWAIN; skenovanie do HDD;  

skenovanie do FTP; skenovanie do SMB;  
skenovanie do e-mailu

Formát skenu PDF, zabezpečené PDF, kompaktné PDF,  
TIFF, JPEG, XPS, PDF/A-1a,1b

Rozlíšenie skenera 600 x 600 dpi

KOPÍROVANIE* 

Odstupňovanie  256 odtieňov
Prvá kópia menej ako 8 sekúnd (A4 farebne)
Mierka 25–400%, v krokoch po 0,1%
Viacnásobné kopírovanie  1–9 999

PRÍSLUŠENSTVO 

Integrovaná jednotka Color Care  IQ-501
Originálny kryt OC-511
Automatický podávač dokumentov DF-706
Pracovný pult WT-511
Vyhrievanie pre zásobník HT-511 
v hlavnej jednotke
Veľ kokapacitný zásobník s frikčným  PF-602m 
podávaním
Vyhrievacia jednotka pre PF-602m HT-504
Veľ kokapacitný zásobník 
s podtlakovým podávaním PF-707m
Vyhrievanie pre PF-711/707m HT-506
Transportná jednotka RU-518
Zvlhčovacia jednotka HM-103
Viacotvorová dierovacia jednotka (GBC) GP-501
Prispôsobovacia jednotka RU-510
Finišer pre väzbu Auto ring GP-502
Skladací a dierovací finišer FD-503
Veľ kokapacitný výstupný zásobník LS-506
Brožúrovací finišer V1 SD-506
Brožúrovací finišer V1 SD-513
Brožúrovací finišer V1 Watkiss PowerSquare™ 224KR
Brožúrovací finišer V1 Plockmatic SD-500/SD-350
Rýhovacia jednotka pre SD-513  CR-101
Rezacia jednotka pre SD-513  TU-504
Jednotka na formovanie chrbta väzby  FD-504 
pre SD-513 
Finišer na lepenú väzbu V2 PB-503
Zošívací finišer FS-532
Brožúrovacia jednotka pre FS-532  SD-510
Dierovacia jednotka pre FS-532  PK-522
Vkladacia jednotka pre FS-532  PI-502
Fixačná jednotka pre tlač obálok EF-103
Podávač na baner MK-740
Ručný podávač MB-506
Ručný podávač pre PF-707m MB-508
Veľ kokapacitný zásobník LU-202m
Veľ kokapacitný zásobník LU-202XLm (banner)
Výstupný pult OT-511
Otvorený stohovač      OT-510
Zošívací finišer FS-531
Zvlhčovacia jednotka pre 202m/XLm HT-503
Zásobník na obálky MK-746

 – Všetky údaje týkajúce sa kapacity papiera sa vzťahujú na papier formátu A4 s gramážou 80 g/m2.
 – Kvalita tlače na hrubé papiere a iné médiá sa môže líšiť od kvality tlače na papier gramáže 80 g/m2.
 – Všetky údaje týkajúce sa rýchlosti skenovania, kopírovania alebo tlače sa vzťahujú na papier formátu A4, ktorý je skenovaný, kopírovaný alebo tlačený ako viacstránková úloha, jednostranne.
 – Podpora a dostupnosť uvedených údajov a funkcionalít sa môže meniť v závislosti od operačných systémov, aplikácií, sieťových protokolov ako aj od siete a systémovej konfigurácie.
 – Uvedená predpokladaná životnosť každého spotrebného materiálu sa vzťahuje na špecifické prevádzkové podmienky, ako napr. pokrytie pre jednotlivé veľkosti strán. Aktuálna životnosť spotrebného materiálu sa bude líšiť  
v závislosti od používania a iných premenných tlače vrátane pokrytia, veľkosti strany, typu média, kontinuálnej alebo prerušovanej tlače, teploty a vlhkosti prostredia.

 – Niektoré fotografie produktu sú vyobrazené s nainštalovaným voliteľným príslušenstvom.
 – Technické údaje a príslušenstvo sú založené na informáciách dostupných v čase spracovania tohto prospektu, môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
 – Konica Minolta nezaručuje bezchybnosť uvedených cien alebo technických údajov.

IKARO s.r.o., Okružná 32, Prešov, tel.: 051.7724505, ikaro@ikaro.sk, www.ikaro.sk                                                                                                                                                                                                                                      
IKARO s.r.o., Kukučínova 2596/4, Trebišov, tel.: 056.6726058, ikarotv@ikaro.sk, www.ikaro.sk


