
 Wielofunkcyjne urządzenie do wydruku kolorowego w formacie A3
 Szybkość drukowania w kolorze nawet do 55 stron na minutę
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Drukowanie

– Kolorowe
– Czarno-białe
– PCL/PS
– Lokalne/Sieciowe

– USB

Faksowanie

– Super G3 Faks
– PC-Faks
– i-Faks
– IP-Faks

Skrzynka

– Ponowny wydruk
– Dystrybucja
– Udostępnianie
 Skrzynka-to-Skrzynka

– Skrzynka-to-USB

1

– Kolorowe
– Czarno-białe 

Kopiowanie Skanowanie

 Funkcjonalność

– Kolorowe
– Czarno-białe
– Skan do eMail
– Skan do Mnie

– Skan do USB
– Skan do WebDAV
– Skan do DPWS
– TWAIN Sieciowe

– Skan do SMB
– Skan do Mojego Folderu
– Skan do FTP
– Skan do Skrzynki



SPECYFIKACJA FAKSU

Standard faksu Super G3 (opcja)
Transmisje faksu Analogowa 
 i-Faks 
 Kolorowy i-Faks (rFC3949-C) 
 IP-Faks
Rozdzielczość faksu Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Kompresja faksu MH; Mr; MMr; JBIG
Faks modem  Up to 33.6 Kbps
Miejsca faksowania 2,100 (pojedyncze + grupy)
Funkcje faksowania odpytywanie; przesunięcie czasowe; PC-Faks; odbiór do 
 skrzynki poufnej; odbiór do e-mail/FTP/SMB;  
 do 400 programów zadań

SPECYFIKACJA SKrZYNKI UżYTKoWNIKA

Maksymalna liczba do 3,000 dokumentów lub 10,000 stron 
przechowywanych dokumentów
Typy skrzynek Publiczne 
użytkowników osobiste (z hasłem lub autoryzacją) 
 Grupowe (z autoryzacją)
Typy skrzynek Bezpieczny wydruk 
systemowych Wydruk szyfrowanego PDF 
 odbiór faksów, odpytywanie faksów
Funkcje skrzynek Ponowny wydruk; Łączenie; Pobieranie;  
użytkowników Wysyłanie (e-mail/FTP/SMB i Faks) 
 Kopiowanie pomięzy skrzynkami

SPECYFIKACJA SYSTEMU

Pamięć systemu 2,048 MB (standard)
Twardy dysk 250 GB (standard) 
Interfejsy 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Protokoły sieciowe TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk);  
 SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Typy ramek Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatyczny podajnik do 100 oryginałów; A6–A3; 35–163 gm2 
dokumentów Jednoprzebiegowy/Dualscan ADF
Format papieru A6–SrA3, własne formaty papieru; 
 papier banerowy maks. 1,200 x 297 mm
gramatura papieru 52–300 gm2

Pojemność wejściowa Standard: 1,150 arkuszy 
papieru Maks.: 6,650 arkuszy
Kaseta 1 500 arkuszy, A5–A3, 52–256 gm2  
Kaseta 2 500 arkuszy, A5–SrA3, 52–256 gm2 
Kaseta 3 (opcja) 1 x 500 arkuszy, A5–A3, 52–256 gm2 
Kaseta 4 (opcja)  2 x 500 arkuszy, A5–A3, 52–256 gm2 
Kaseta dużej pojemności 2,500 arkuszy, A4, 52–256 gm2 
(opcja)
Kaseta dużej pojemności 3,000 arkuszy, A4, 52–256 gm2 
1 (opcja)
Kaseta dużej pojemności 2,500 arkuszy, A4–SrA3, 52–256 gm2 
2 (opcja)
Podajnik boczny 150 arkuszy, A6–SrA3, custom sizes, banner, 60–300 gm2

Automatyczny druk A5–SrA3; 52–256 gm2 
dwustronny
Tryby wykańczania Przesunięcie; grupowanie; sortowanie; zszywanie; składanie w Z  
(opcja) dziurkowanie; składanie w pół; składanie w list; broszura 
 

 

Pojemność odbiorcza Maks.: 3,300 arkuszy 
(z finiszerem) 
Pojemność odbiorcza Maks.: 250 arkuszy 
(bez finiszera)
Zszywanie Maks.: 100 arkuszy lub 98 arkuszy + 2 arkusze okładki (do 209 gm2)
Pojemnośc wyjściowa Maks. 1,000 arkuszy 
zszywania
Składanie w list do 3 arkuszy
Pojemność wyjściowa  Maks.: 30 arkuszy (taca); nielimitowane 
składania w list
Broszura  Max.: 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 arkusz okładki (do 209 gm2)
Pojemność wyjściowa Max.: 100 arkuszy (taca); nielimitowane 
broszurowania
Zużycie energii 220–240 V / 50/60 Hz  
 Poniżej 1.5 kW (system)
Wymiary systemu 615 x 685 x 921 mm (bez dolnej podstawy) 
(Szer. x gł. x Wys.)
Waga systemu ok. 101 kg 

CECHY SYSTEMU

Bezpieczeństwo ISo 15408 EAL3; zgodność z IEEE 2600.1;  
 filtrowanie IP i blokowanie portów;  
 komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TSL1.0; 
 obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x; uwierzytelnianie użytkowników;   
 dziennik uwierzytelniania; bezpieczne drukowanie;  
 nadpisywanie dysku twardego (8 metod);  
 szyfrowanie danych na dysku twardym (AES 128);  
 automatyczne usuwanie danych z pamięci; odbieranie poufnych  
 faksów; szyfrowanie danych druku użytkownika; ochrona   
 przed kopiowaniem (ochrona hasłem) - opcja
Konta użytkowników Do 1000 kont użytkowników; obsługa Active Directory 
 (login + hasło + e-mail + katalog smb) 
 Definiowanie dostępu funkcji użytkownika 
 Uwierzytelnianie biometryczne (układ żyłek w palcu) – opcja 
 Uwierzytelnianie za pomocą kart IC (czytnik kart IC) – opcja
Oprogramowanie PageScope Net Care Device Manager – Zdalne zarządzanie
 urządzeniem
 PageScope Data Administrator – Zarządzanie danymi   
 użytkowników
 PageScope Box operator – Zarządzanie skrzynkami   
 użytkowników
 PageScope Direct Print – Szybkie drukowanie bez sterownika
 Print Status Notifier – Powiadamianie o statusie urządzenia
 Driver Packaging Utility – Zestaw sterowników
 Log Management Utility – Informacje o logach przebiegu
 wykonywanych zadań
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For use when larger than 1 inch

Cloud Printing  Ready

 – Wszystke specyfikacje dotyczą papieru o rozmiarze A4 i gramaturze 80 g/m2..
 – obsługa i dostępnośc wymienioych specyfikacji i opcji może różnic się w zależnośći od systemów 
operacyjnych, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.

 – Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych zależy od warunków eksploatacji takich jak 
pokrycie strony w danym formacie (6% pokrycia A4). rzeczywista wydajnośc użytkowa materiału 
eksploatacyjnego zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem takich 
zmiennych jak pokrycie, papieru, format strony, rodzaj nośnika, praca ciągła lub przerywana, 
temperatura otoczenia i wilgotność.

 – Na niektórych ilustracjach widoczne jest wyposażenie dodatkowe.
 – Specyfikacja i dane wyposażenia dodatkowego opearte są na informacjach dostępnych w 
momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.

 – Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanych specyfikacji..
 – Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub 
znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli co niniejszym zostaje uznane.

Duplex
infolinia 801 000 169
tel 33 816 06 11 , 33 816 59 19
biuro@duplex.pl 



