
VAŠA CESTA
K ÚSPECHU  
RETHINK VERSATILITY



VAŠE VÝHODY SO STROJOM 
AccurioPrint C4065
RETHINK PRODUCTION PRINTING

HOTOVÉ TLAČOVÉ PRODUKTY

STÁLY VÝKON
AccurioPrint C4065

– až 66 A4 farebných hárkov za minútu

– až 37 A3 farebných hárkov za minútu

– stohovanie do 4200 hárkov

– dvojbodové a rohové zošívanie do 100 hárkov s 

automatickým mechanizmom strihu sponiek 

– brožovanie do 80 strán (20 hárkov)

– 2 a 4 - bodové dierovanie

– trojsklad až do 3 hárkov

VYNIKAJÚCA KVALITA TLAČE
– S.E.A.D. X technológia a rozlíšenie

3600 x 2400 dpi x 8 bitov

– Simitri HDe tonerová technológia

– technológia kontroly denzity obrazu

NAJVYŠŠIA SPOĽAHLIVOSŤ

– platforma, náhradné diely a spotrebný 

materiál s dlhou životnosťou

– presná predo-zadná registrácia

– mechanizmus pohybu fixačnej jednotky

Vaša cesta k úspechu. Rethink versatility



JEDNODUCHOSŤ POUŽITIA

ŠPIČKOVÁ KONTROLA TLAČE

– jednoduché nastavenie katalógu médií

– užívateľom vymeniteľné diely

– podpora API/IWS

– možnosť voľby medzi ovládačom 

EFI® alebo ovládačom Konica Minolta

– integrácia do hybridného workflow

VYLEPŠENÉ SKENOVANIE
– duálny farebný skener skenuje 

dokumenty jedným prejazdom

– detekcia viacnásobného podania

– max. 280 obr./min. (A4, 300 dpi)

– kapacita skeneru až 300 hárkov

ČE

SOFISTIKOVANÁ 
MANIPULÁCIA S MÉDIAMI
– voliteľné vákuové podávanie alebo 

frikčné podávanie so vzduchovou 

separáciou

– tlač bannerov do 1300 mm (simplex) 

alebo 864 mm (duplex)

– až 360 g/m2 papier v simplexe aj duplexe 

– voliteľný senzor médií pre detekciu typu a gramáže média

– potlač obálok v štandarde

– podpora pre štruktorovaný papier

KOMPLEXNÉ SPRACOVANIE MÉDIÍ

Vaša cesta k úspechu. Rethink versatility
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SYSTÉMOVÉ ÚDAJE

Rozlíšenie 2400 x 3600 (ekvivalentné) dpi x 8 bit

Gramáž papiera 62 – 360 g/m2

Formát papiera 330,2 x 487,7 mm  

330,2 x 864 mm (max.duplex)  

330,2 x 1300 mm (max. simplex)

Kapacita vstupu papiera Max.: 7500 hárkov

Rozmery (ŠxHxV) 800 x 903 x 1076 mm

Hmotnosť hlavnej jednotky 316 kg

PRODUKTIVITA

AccurioPrint C4065

A4 – max. za minútu 66 hárkov

A3 – max. za minútu 37 hárkov

–  Všetky údaje o množstve papiera a rýchlosti tlače sa vzťahujú na formát papiera A4 v gramáži 80 g/m2.
–  Podpora a dostupnosť uvedených parametrov a funkcií sa líšia v závislosti od operačného systému, aplikácií, sieťových protokov a od konfigurácie systému a siete.
–  Udávaná životnosť spotrebného materiálu je založená na konkrétnych podmienkach tlače, ako je pokrytie stránky konkrétneho formátu. (5% pokrytia A4). 

Skutočná životnosť spotrebného materiálu sa bude lišit v závislosti od použitia a iných premenných pri tlači, ako je pokrytie, formát stránok, typ média, kontinuálna
alebo prerušovaná tlač, okolitá teplota a vlhkosť.

– Niektoré zo zobrazení výrobku obsahujú voliteľné příslušenstvo.
–  Technické údaje a príslušenstvo sú založené na údajoch dostupných v dobe vzniku tohoto materiálu a môžu sa bez upozornenia zmeniť.
– Konica Minolta neručí za prípadnú chybu v uvedených údajoch.
–  Microsoft, Windows a logo Windows sú obchodné známky nebo registrované obchodné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/lebo iných krajinách.
– Všetky ostatné obchodné značky a názvy výrobkov môžu byť registrovanými obchodnými známkami alebo obchodnými známkami príslušných vlastníkov a ako také sú uznávane.
– Ďalšie informácie nájdete na www.konicaminolta.sk.

TECHNICKÉ ÚDAJE
RETHINK PRODUCTION PRINTING 

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


