Technické údaje:
 TISK

 Kompatibilní operační systémy

Tiskový proces

stolní černobílá A4 laserová tiskárna

Jazyk popisu stránky

GDI

Rychlost tisku A4

až 20 str/min

1. stránka

13 sekund

Zahřívání

21 sekund

Max. rozlišení

600 × 600 dpi

Měsíční zatížitelnost
Zahřívání
Tiskové funkce

750 stran (průměrně)
4 000 stran (maximálně)
21 sekund
ekonomický režim, přímý tisk z USB paměti,
N v jedné, režim plakátu, režim obálky, vodoznak,
přetisk, tisk Sudoku (hlavolam + řešení)

 Kopírování

Windows®
Macintosh®
Linux

 Práce s papírem
Automatický podavač originálů (jen pagepro 1490MF)
Standardní vstup papíru
Standardní výstup papíru
Tisknutelná plocha

cca 4 mm od každé hrany

Formáty papíru

A4, A5, A6, letter, legal, obálka, B5, B6, vlastní
formáty 90–148 mm × 216–356 mm
60–105 g/m2 (zásobník papíru)
52–162 g/m2 (ruční vstup)
kancelářský papír, recyklovaný papír, obálka, štítky,
dopisnice, silný papír, hlavičkový papír, fólie na
projektor

až 20 str/min

Gramáž papíru

1. kopie

15 sekund

Tisková média

Rozlišení při kopírování

600 × 600 dpi

Vícenásobné kopie

1–99

Měřítko

25–400 % s krokem 1 %

 Konstrukce

Kopírovací funkce

ekonomický režim, kopírování osobních dokladů,
N v jedné, režim plakátu, nastavení kvality

Rozměry (š x h x v)

Technologie skenování

Hmotnost

Rychlost skenování
Rozlišení
Formát skenování
Režimy skenování
Formáty souborů

obrazový senzor CIS, barevný skener
pagepro 1480MF: plochý skener
pagepro 1490MF: plochý skener, automatický
podavač originálů
až 23 str/min černobíle
až 8 str/min barevně
600 × 600 dpi (optické)
2400 × 2400 dpi (interpolované)
A4, max. 220 x 300 mm, vlastní formáty
TWAIN skenování
Windows WIA skenování
skenování na USB paměť
PDF, JPEG, TIF

 Faxování (jen pagepro 1490MF)
Rychlost modemu
Rychlost přenosu
Faxová komprese
Paměť
Předvolby
Skupinové volby
Faxové funkce

33,6 kb/s; V.34
2,5 sekundy
MH, MR, MMR, JBIG
125 stran
250
20
faxování z PC, příjem do PC, příjem na USB paměť,
příjem důvěrného faxu, automatické opakování
volby, odložený přenos

 Hardware a software
Procesor
Paměť
Rozhraní
Systémové funkce
Softwarové nástroje

100 MHz
standardně 32 MB
USB 2.0
volitelně W-LAN 802.11b/g
znaková QWERTY klávesnice (jen pagepro 1490MF)
kódový zámek obsluhy
Companion Suite Pro
PaperPort 11 SE (s OCR)

50 listů
zásobník na 250 listů (64 g/m2)
ruční vstup na 1 list
50 listů lícem dolů

Rychlost kopírování

 Skenování

Vista™(32/64), XP (32/64), 2000,
Server 2003 (32/64), Server 2008
OSX 10.2 nebo vyšší, 10.5;
OSX Server 10.2 nebo vyšší
Redhat v.9.0, SUSE v. 8.2

pagepro 1480MF: 447 × 386 × 344 mm
pagepro 1490MF: 447 × 386 × 412 mm
pagepro 1480MF: 11,6 kg
pagepro 1490MF: 13 kg

 Elektrické parametry
Napájení

220–240 V

Kmitočet

50–60 Hz

Spotřeba pagepro 1480MF

do 450 W (průměrně při tisku)
do 33 W (ve stavu připraven)
do 10 W (v úsporném režimu)
do 450 W (průměrně při tisku)
do 35 W (ve stavu připraven)
do 12 W (v úsporném režimu)

Spotřeba pagepro 1490MF

 Prostředí
Teplota

10–27 °C

Vlhkost

15–85 % relativní

Hlučnost

do 53 dB (při provozu)
do 30 dB (ve stavu připraven)
0 dB (v úsporném režimu)

 Shoda s normami / bezpečnost
DOC, CE Marking, GS, EMC, WEEE, Energy Star (jen pagepro 1480MF)
 Spotřební materiál
Předinstalovaný

tonerový zásobník až na 1 000 stran

Výměnný

tonerový zásobník až na 3 000 stran

POZNÁMKY:
Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 s gramáží 80 g/m2. Všechny údaje o rychlosti skenování, kopírování nebo tisku se týkají papíru formátu A4, který je skenován, kopírován nebo tištěn
ve vícestránkovém režimu a jednostranně. Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
Udávaná životnost spotřebního materiálu je stanovena za jmenovitých pracovních podmínek, jako je pokrytí každé stránky (5% pokrytí A4). Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude měnit v závislosti
na použití a na dalších parametrech při tisku, jako je pokrytí stránky, formát stránky, typ média, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost. Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná
příslušenství. Technické údaje a příslušenství podléhají změnám bez předchozího upozornění. Konica Minolta neručí za případnou chybu v některých uvedených cenách nebo technických údajích. Microsoft,
Windows a logo Windows jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo jiných zemích. Všechny ostatní obchodní značky a názvy
výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.
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