
FAREBNÝ PRODUKČNÝ TLAČOVÝ SYSTÉM

 Farebné produkčné digitálne zariadenie SRA3+ 
 Až 75 str/min. čiernobielo a 65 str/min. farebne

AccurioPrint C759
ŠPECIFIKÁCIA

Konkurenčné ceny a dobrý produktový mix sú základné faktory pre úspech na dnešných trhoch. V tlačovom priemysle 
to znamená kombináciu širokého sortimentu výrobkov, spoľahlivej technológie a efektivity nákladov. AccurioPrint C759 
je odpoveďou na tieto výzvy – ponúka dobrú kombináciu funkcií, technológií a investícií, ktoré podporujú úspešné 
tlačové podnikanie.
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VÝHODY RADU 
AccurioPrint C759

KOMPLETNÉ TLAČOVÉ PRODUKTY

– 20-listová brožúra
– 100-listové zošívanie
– maximálna automatizácia

a produktivita tlače
– väčší zisk pre tlačiareň

DOKONALEJŠIE DOKONČOVANIE

– listový sklad dovnútra
– stohovanie až 3 000 hárkov
– voliteľne 2- & 4-otvorové dierovanie
– minimálne nároky na ľudské zdroje
– optimalizácia celkových nákladov

VYSOKÁ SPOĽAHLIVOSŤ

– náhradné diely a spotrebný materiál
s dlhou životnosťou

– Auto Refining Developer System
(ARDS)

– maximálna efektivita tlače
– výhodné pre tlač malých nákladov

REŠPEKT K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

– nízka spotreba energie
– obsahuje recyklované plasty

a bioplasty
– minimálny dopad na životné prostredie
– zlepšená efektivita v súlade

s ekologickými hodnotami

VYTRVALÝ VÝKON

– až 65 strán A4 za minútu farebne
– až 32 strán A3 za minútu farebne
– vylepšený celkový výkon skenovania
– vyššia produktivita
– rýchlejšie spracovanie tlačových úloh



PROSPEKT AccurioPrint C759

VÝHODY RADU 
AccurioPrint C759 PRVOTRIEDNA KONTROLA TLAČE

– interný kontrolér EFI
– pracovná stanica Command
– voliteľný produkčný balík Fiery
– intuitívne ovládanie
– všetko pre úsporu času a nákladov JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE

– inovatívny 10-palcový kapacitný
farebný dotykový ovládací panel 

– pop-up okná pre nastavenie všetkých
potrebných funkcií

– integrácia do dokumentových
workflow

– veľmi jednoduché ovládanie
– umožňuje uvoľniť operátorov na iné

pracovné úlohy

BEZKONKURENČNÁ KVALITA OBRAZU

– rozlíšenie 1 200 x 1 200 dpi
– toner Simitri® HD
– pre nové tlačové aplikácie
– pre rast vášho podnikania

SOFISTIKOVANÁ PRÁCA S MÉDIAMI

– vstupná kapacita až 6 650 hárkov
papiera

– až 6 rôznych vstupov papiera
– zvýšená celková produktivita
– veľká úspora nákladov

KOMPLEXNÁ PRÁCA S MÉDIAMI

– papier s gramážou až 300 g/m2

jednostranne
– papier s gramážou až 256 g/m2

obojstranne
– banerová tlač
– pre vysoko flexibilnú tlačovú produkciu
– pre odlíšenie sa od konkurencie
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Technická špecifikácia

Odporúčané konfigurácie

SYSTÉM 

Rozlíšenie  1 800 x 600 dpi 
1 200 x 1 200 dpi

Gramáž papiera  52 –300 g/m2

Automatická obojstranná tlač Nestohujúca; 52 –256 g/m2

Veľ kosť papiera  A6–SRA3; užívateľské veľkosti papiera; 
banerový papier max. 1 200 x 297 mm

Maximálna oblasť tlače 307 x 437 mm (SRA3); 302 x 448 mm (A3+)
Vstupná kapacita papiera štandardne: 3 650 listov 

max.: 6 650 listov
Výstupná kapacita papiera  max.: 3 200 listov
Rozmery hlavnej jednotky (Š x H x V) 670 x 938 x 1 232 mm
Hmotnosť hlavnej jednotky  219 kg 

PRODUKTIVITA

A4 farebne – max. za minútu 65 strán
A3 farebne – max. za minútu 32 strán
A4 čiernobielo – max. za minútu 75 strán
A3 čiernobielo – max. za minútu 37 strán

KONTROLÉR

Interný kontrolér EFI Fiery IC-418

SKENOVANIE

Rýchlosť skenovania A4  jednostranne: 60 obr/min. (600 dpi);  
120 obr/min. (300 dpi) 
obojstranne: 120 obr/min. (600 dpi);  
240 obr/min. (300 dpi) 

Rozlíšenie skenovania 600 x 600 dpi
Režimy skenovania skenovanie do e-mailu (skenovanie  

ku mne) 
skenovanie na SMB (skenovanie domov) 
skenovanie na FTP 
skenovanie do schránky 
skenovanie na USB 
skenovanie do WebDAV 
skenovanie do DPWS 
sieťové TWAIN skenovanie

Formáty skenovania JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a a 1b (voliteľne);  
kompaktné PDF; šifrované PDF;  
prehľadávateľné PDF (voliteľne); XPS;  
kompaktné XPS;  
PPTX; prehľadávateľné PPTX (voliteľne);  
prehľadávateľné DOCX/XLSX (voliteľne)

Ciele skenovania 2 100 (jednotlivec + skupina); LDAP;  
podpora PSDA 

KOPÍROVANIE

Odstupňovanie  256 odtieňov
1. kópia 3,6 sek. čiernobielo; 4,9 sek. farebne 
Mierka 25–400%, v krokoch po 0,1% 
Viacnásobné kopírovanie 1–9 999
Formát kopírovania A6S,B6S, A5-SRA3

PRÍSLUŠENSTVO

Veľ kokapacitný zásobník A4 LU-303
Veľ kokapacitný zásobník SRA3 LU-205
Zošívací finišer FS-536
Dierovacia jednotka pre FS-536 PK-520
Brožúrovací finišer FS-536SD
Zošívací finišer FS-537
Dierovacia jednotka pre FS-537 PK-523
Brožúrovací finišer FS-537SD
Vkladač krycích listov pre FS-537 PI-507
Oddeľovacia priehradka pre FS-537 JS-602
Jednotka Z- skladu pre FS-537 ZU-609
Výstupný pult OT-508
Numerická klávesnica KP-101
Pracovný pult WT-506
Zvislý panel WT-513
Faxová jednotka FK-516
Držiak na klávesnicu KH-102
USB rozhranie EK-610
USB rozhranie + Bluetooth EK-611
Biometrická autentifikácia AU-102
Bezpečnostný chip SC-508
Detektor podávania papiera UK-501
Interné Wi-Fi UK-215
Bezpečnostný chip (TPM) LK-115v2
Montážna sada pre čítačku kariet MK-735
Podávač na banerový papier BT-C1e
Záložný pevný disk HD-524
i-Option licencia podpora PDF/A,  LK-102v3 
PDF šifrovanie, digitálny podpis
i-Option licencia prehľadávateľné PDF LK-105v4
a PPTX
i-Option licencia čiarové kódy LK-106
i-Option licencia Unicode LK-107
i-Option licencia tlač OCR písiem LK-108
i-Option licencia rozšírené OCR LK-110v2
i-Option licencia bezserverový LK-114 
manažment tlače
i-Option licencia ThinPrint LK-111
Wi-Fi adaptér SX-BR-4600
Faxová pečiatka SP-501
Transportná jednotka RU-515

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


