
FAREBNÝ PRODUKČNÝ TLAČOVÝ SYSTÉM

 Farebné produkčné digitálne zariadenie SRA3+
 Až 3 823 strán za hodinu

AccurioPrint C3070L
ŠPECIFIKÁCIA

Tieto produkčné zariadenia Konica Minolta, uvedené ako prvé na trh, sú zamerané na malé a stredne veľké komerčné 
tlačiarne, ako aj na interné tlačové oddelenia a centrálne reprografické oddelenia (CRD). Ako entry-level tlačové sys-
témy ponúkajú vynikajúce nové funkcie vrátane skenovania a tlače do/z USB, duálneho farebného vysokorýchlostného 
skenera a možnosti spravovať tlačové úlohy priamo z ovládacieho panela. CRD sa dokážu jednoducho prispôsobiť 
meniacim sa pracovným workflow dokumentov v spoločnosti, umožnia zvýšiť celkovú produktivitu a rozšíriť sortiment 
výrobkov a služieb tým, že ponúknu nové, sofistikované tlačové produkty.
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VÝHODY RADU 
AccurioPrint C3070L

DOKONALEJŠIE DOKONČOVANIE

– listový sklad
– stohovanie až 3 000 listov
– voliteľné 2- & 4-otvorové dierovanie
– minimálne nároky na ľudské zdroje 

VYSOKÁ SPOĽAHLIVOSŤ

– zariadenie, náhradné diely a spotrebný 
materiál s dlhou životnosťou 

– registračný mechanizmus pre presnú 
duplexnú sútlač 

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

ZLEPŠENÝ VÝKON SKENOVANIA

– duálne jednoprechodové skenovanie 
dokumentov

– detektor podávania papiera
– max. 240 obr/min. (A4, 300 dpi)
– kapacita podávača papiera 300 listov

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

– AccurioPrint C3070L
 – Až 71 A4 strán/min.
 – Až 36 SRA3 strán/min.
 – Až 3 823 A4 strán/hod.
 – Až 1 951 SRA3 strán/hod.
– zlepšený celkový výkon skenovania 

a kopírovania
–  hotfolder, tlačový ovládač 

a vyraďovanie sú vylepšené pre 
jednoduchšie používanie

–  vylepšená efektivita práce pri 
nízkonákladových zákazkach

KOMPLETNÉ TLAČOVÉ PRODUKTY

– 20-listová brožúra
– 50-listové zošívanie
– maximálna automatizácia a obrovská 

produktivita 
– väčší zisk pre tlačiareň 
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PRVOTRIEDNA KONTROLA TLAČE

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

– intuitívne ovládanie 
– všetko pre úsporu času a nákladov

JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE

– automatické nastavenie priečnej 
denzity

– podpora Open API/IWS
– sken & tlač z/na USB
– jednoduché nastavenie katalógu 

papierov 

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 
– pre nové tlačové aplikácie 
– pre rast vášho podnikania

SOFISTIKOVANÁ PRÁCA S MÉDIAMI

– nový podávač na baner
– možnosť podávania až 1 000 listov 

s dĺžkou 762 mm prostredníctvom 
LU-202XLm 

– veľkosť banera až 1 300 x 330 mm 
– podpora tlače obálok
–  bannerová duplexná tlač až do  
 762 x 330mm

KOMPLEXNÁ PRÁCA S MÉDIAMI

– papier s gramážou až 300 g/m2 
potlačený jednostranne i duplexne 

– potlač obálok
– podpora štruktúrovaných papierov
– pre vysoko flexibilnú tlačovú produkciu 
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Odporúčané konfigurácie

Technická špecifikácia

SYSTÉM
Rozlíšenie 1 200 x 1 200 dpi x 8 bit  

1 200 x 3 600 dpi ekvivalent
Gramáž papiera 62–350 g/m2

Automatická  
obojstranná tlač

nestohujúca; 62–350 g/m2

Formát papiera 330 x 762 mm; 330 x 1 200 mm (voliteľne)
Maximálna oblasť tlače 323 x 480 mm
Vstupná kapacita 
papiera

Štandardne: 1 500 listov; Max.: 4 250 listov

Výstupná kapacita 
papiera

Max.: 3 100 listov

Rozmery hlavnej jed-
notky (Š x H x V)

800 x 903 x 1 076 mm

Hmotnosť hlavnej 
jednotky

316 kg

TLAČ

AccurioPrint C3070L
A4 - max. za min. 71 str./min.
A3 - max. za min. 39 str./min.
SRA3  - max. za min. 36 str./min.
A4 - max. za hod. 3 823 str./hod.
A3 - max. za hod. 2 113 str./hod.
SRA3 - max. za hod. 1 951 str./hod.

KONTROLÉR
Interný kontrolér  
Konica Minolta

IC-605 A

Interný kontrolér Fiery IC-417

SKENOVANIE
Rýchlosť skenovania A4 až 240 obr./min.
Režimy skenovania TWAIN sken; sken na HDD; sken na FTP; sken na SMB; 

sken do e-mailu
Formáty skenovania TIFF (jednostranné a viacstranné); PDF
Rozlíšenie skenovania 600 x 600 dpi

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

PRÍSLUŠENSTVO
Kryt originálu OC-511
Automatický podávač 
dokumentov 

DF-706

Pracovný pult WT-511
Vyhrievanie pre  
zásobník v hlavnej 
jednotke

HT-511

Vyhrievanie pre  
LU-202m/XL

HT-503

Ručný podávač MB-506
Brožúrovací finišer FS-612
Zošívací finišer FS-531
2- & 4- otvorová
dierovacia jednotka 
pre FS-612/531

PK-512

2- otvorová
dierovacia jednotka
pre FS-612/531

PK-513

Vkladač krycích listov 
pre FS-612/531

PI-502

Fixačná jednotka  
pre tlač obálok

EF-103

Podávač na baner MK-740
Podávač na baner  
pre OT-510

MK-740m

Veľ kokapacitný zásobníkLU-202m
Veľ kokapacitný zásobníkLU-202XLm
Výstupný pult OT-511
Veľ kokapacitný  
výstupný pult

OT-510

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 


