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Možnosti konfiguRácie

Možnosti dokončovania

Benefity pRe vás

1

3

4

* voliteľne

ConnectivityOthers

Media Output

2

dokončovanie

samostatná zošívačka 
EH-C591

vstup pRe Médiá3

Zásobník papiera 
PF-507

stolík veľ ký 
DK-706

stolík stredný 
DK-707

stolík malý 
DK-708

ostatné1

podávač originálov 
DF-633

kryt originálu 
OC-512

duplexná jednotka  
AD-509

konektivita2

voliteľný panel 
MK-750

faxová jednotka 
FK-510

Wi-fi adaptér 
SX-BR-300AN

obojstranná
tlač *

Manuálne
rohové

zošívanie *

služby 
Efektívny manažment tlačového

parku, vrátane automatických
dodávok spotrebného materiálu,

proaktívnej údržby a
vzdialenej správy

OR

x4

OR

OR

legenda

 Povinné príslušenstvo

 Voliteľné príslušenstvo

 Toto príslušenstvo môže byť nainštalované

 len s príslušenstvom nad ním

OR Maximálne jedna z uvedených možností

4
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voliteĽná výBava

technická špecifikácia

KONEKTiViTA
FK-510 Faxová jednotka Super G3 fax

SX-BR-300AN Wi-Fi adaptér externý Ethernet adaptér pre bezdrôtovú sieť

MK-750 Voliteľný panel rozšírenie ovládacieho panela pre skenovanie a fax

OSTATNÉ
DF-633 Podávač originálov duplexný reverzný, kapaita až 130 hárkov (originálov)

OC-512 Kryt originálu kryt (namiesto podávača)

AD-509 Duplexná jednotka pre obojstrannú tlač

VSTuP PRE MÉDiá
PF-507 Zásobník papiera 250 hárkov, B5-A3, 64-90 g/m²

DK-706 Stolík veľ ký podstavec s kolieskami s max. 1 x PF-507

DK-707 Stolík stredný podstavec s kolieskami s 2 x PF-507

DK-708 Stolík malý podstavec s kolieskami pre 3 alebo 4 x PF-507

DOKONČOVANiE
EH-C591 Samostatná zošívačka pohodlné zošitie až 50 výtlačkov v sade

SySTÉM
Rýchlosť tlače A4 až 22 strán za minútu

Rýchlosť tlače A3 až 8 strán za minútu

Rýchlosť obojstrannej tlače A4 až 15 strán za minútu

Prvá výtlačok A4 6,5 sek.

Zahrievanie cca 15 sek.¹

Technológia laser

Toner Simitri® HD polymerizovaný toner

Panel: veľ kosť/rozlíšenie 5 riadkový LCD / 128 x 64

Systémová pamäť 256 MB (štandardne/max)

Rozhranie 10/100-Base-T Ethernet; uSB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (voliteľne)

Sieťové protokoly TCP/iP (iPv4 / iPv6); SMB; LPD; iPP; SNMP; HTTP

Podávač originálov (voliteľne) až 130 hárkov; A5–A3; 35–128 g/m²; RADF (reverzný, duplexný)

Potlačiteľná veľ kosť papiera A5–A3; používateľské veľkosti

Potlačiteľná gramáž papiera 64–157 g/m²

Vstupná kapacita papiera 350 hárkov/1 350 hárkov (štandardne/max)

Zásobník papiera 1 (štandardne) 1x 250; A5-A3; užívateľské veľkosti papiera; 64–157 g/m²

Zásobník papiera 2–5 (voliteľne) 1x 250 hárkov; B5-A3; užívateľské veľkosti papiera; 64–90 g/m² 

(je možné pridať maximálne 4 zásobníky PF-507)

Ručný podávač až 100 hárkov; A5-A3; užívateľské veľkosti papiera; 64–157 g/m²

Dokončovanie (voliteľne) skupinkovanie; triedenie; criss-cross; offline zošívanie

Obojstranná tlač A5–A3; 64–90 g/m²

Výstupná kapacita až 250 hárkov

Kapacita tonera až 12 000 strán

Životnosť zobrazovacej jednotky až 55 000/55 000 strán (valec/vývojnica)

Spotreba energie 220-240 V / 50/60 Hz; menej ako 1,30 kW

Rozmery zariadenia (š x h x v) 607 x 570 x 458 mm (bez príslušenstva)

Hmotnosť zariadenia cca 28,2 kg (bez príslušenstva)

TLAČ
Rozlíšenie tlače 600 x 600 dpi

Tlačový jazyk GDi

Operačné systémy Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); 

Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; 

Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 

2016; Windows Server 2019; Linux

SKENOVANiE
Rýchlosť skenovania až 55/20 strán za minútu jednostranne (čiernobielo/farebne)

Rozlíšenie skenovania až 600 x 600 dpi

Režimy skenovania skenovanie do e-mailu; skenovanie na SMB; skenovanie na FTP; 

skenovanie na uSB; TWAiN sken

Formáty skenovania JPEG; TiFF; PDF

Ciele skenovania 32 jednotlačidlových predvolieb (voliteľne); 250 rýchlych volieb; 

podpora LDAP

KOPíROVANiE
Rozlíšenie kopírovania 600 x 600 dpi

Gradácia 256 stupňová

Viacnásobné kopírovanie 1–999

Formát originálu max. A3

Zväčšenie 25–400% v krokoch po 0,1%; automatický zoom

FAX (voliteľne)

Fax Super G3 (voliteľne)

Prenos faxu analógový; i-Fax

Rozlíšenie faxu až 406 x 392 dpi

Kompresia MH; MR; MMR; JBiG

Faxový modem až 33,6 Kb/s

Ciele faxu 32 jednotlačidlových predvolieb (voliteľne); 250 rýchlych volieb

SySTÉMOVÉ FuNKCiE
Účtovanie až 50 účtov

Softvér Net Care Device Manager; Web Connection

¹  Čas zahrievania sa môže meniť v závislosti od prostredia a použitia
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- 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 spotreb-
ného 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.
- Microsoft, Windows a logo Windows sú obchodné alebo registrované obchodné značky spoločnosti 

Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických, resp. ďalších krajinách.
- Všetky ostatné obchodné a produktové značky môžu byť registrovanými obchodnými alebo 

obchodnými značkami ich prípadných držiteľov a sú týmto uznané.

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


