Někdy rozhodují
pouhé vteřiny
RYCHLÁ A SPOLEHLIVÁ

Profesionální, vysoce výkonné tiskové řešení

Zařízení pagepro 4650EN dokáže vytisknout první stránku rychleji než za
10,5 sekundy a pokračuje v tisku rychlostí 34 stran za minutu. Procesor
500 MHz, standardní paměť 128 MB (může být rozšířena až na 384 MB)
a Gigabit Ethernet zajistí rychlost a spolehlivost tisku.

ZABEZPEČENÝ TISK

Černobílá tiskárna s rychlostí tisku 34 stran za minutu
Pagepro 4650EN je výkonná tiskárna formátu A4
s volitelnou duplexní jednotkou a odkládací přihrádkou
určená pro střední a velké pracovní skupiny, které vyžadují
vysokou kvalitu a nízkou cenu černobílých výtisků.
34 str. A4 za min. černobíle
XPS, PostScript 3 a PCL 6 kompatibilita
Vysoká kvalita tisku díky rozlišení 1200×1200dpi
Gigabit Ethernet rozhraní
Volitelně oboustranný tisk
Kompletní česká lokalizace
Jednoduchá instalace a nízké provozní náklady
Vysokokapacitní náplně s nízkými náklady na tisk
• Velké možnosti zatížení
•
•
•
•
•
•
•
•

V případě, že je diskrétnost klíčová, je zabezpečený tisk ta správná
volba. Můžete zadat kód na vašem PC a poté znovu na tiskárně před
spuštěním tisku. Heslo zabezpečí naprostou diskrétnost v případech
kdy je to potřeba.

SILNÝ MANAGEMENT
Detailní informace o každé tiskové úloze zajistí plnou kontrolu nad náklady. Nástroje PageScope Suite Management nabízejí plnou kontrolu
pomocí vzdálené zprávy.

OKAMŽITÝ PŘÍSTUP
Zapomeňte na chvíli na PC a tiskněte dokumenty a obrázky přímo z USB
klíčenky (soubory formátu PDF, TIFF a JPEG).

HLADKÁ INTEGRACE
Tento model je připraven na zpracování i nejnovějších formátů dokumentu – má podporu XPS a kompatibilitu s hlavními tiskovými jazyky, operačními systémy a obchodními aplikacemi. Tiskárna pagepro 4650EN
příjemně usnadní integraci.
Tonerové cartridge all-in-one zjednodušují celý proces výměny spotřebních materiálů.

ROZSÁHLÉ TISKOVÉ MOŽNOSTI
Zařízení pagepro 4650EN Vám umožní vybírat ze široké škály tiskových
médií až do gramáže 216 g/m2 pro všechny příležitosti.

Technické specifikace
TECHNICKÉ ÚDAJE TISKÁRNY
Proces tisku:
Elektrostatický laserový
Rychlost tisku:
34 stran/min.
1. strana:
10,5 sekundy
Zahřívání:
Méně než 20 sekund
Max. rozlišení:
1200×1200 dpi
Zatížení:
Až 150 000 stran měsíčně
HARDWAROVÁ A SOFTWAROVÁ
KOMPATIBILITA
Procesor:
500 MHz
Paměť:
128 MB standardně, 384 MB
maximálně
Tiskový řadič:
PostScript ® 3TM, XPS, PCL® 6
(XL3.0), PCL® 5 e/c
Přímý tisk:
PDF, JPEG, TIFF (s volitelným Hard
diskem nebo CF kartou)
Management tiskárny:
PageScope® NetCare, PageScope® Web
Connection, PageScope® Network setup,
PageScope® Peer to Peer Printing Tool,
PageScope® EMS plug-in, PageScope®
Web Jet Admin plug-in, PageScope®
Plug and Print, PageScope® NDPS
Gateway, PageScope® Direct Print,
Download manager a Status monitor.
CF karta:
Volitelně
Hard disk kit (HDD): Volitelně
FONTY
137 standardních PostScript® fontů,
93 PCL® fontů, 51 setů symbolů

PODPORA ROZHRANÍ
Ethernet 10Base-T / 100BaseTX / 1000Base-T (podpora TCP/
IP, Ethertalk®, IPX/SPX, UDP,
IPP1.1, SNMP, HTTP, HTTPS, IPv6)
Bidirectional IEEE 1284 parallel,
USB 2.0 (High-Speed) a USB Host Port
(pro PictBridge a přímý tisk)
OPERAČNÍ SYSTÉMY
Windows®:
Vista™, Server 2003, XP, 2000
Macintosh®: OS X (10.2, 10.3, 10.4)
Linux®: RedHat v9.0, SuSe v8.2
Netware®: Netware 4/5/6
PRÁCE S PAPÍREM
Standardní vstupní kapacita papíru:
Kazeta na 550 listů
Zásobník na 150 listů
Standardní výstupní kapacita papíru:
500 listů výstupní zásobník
Volitelné zásobníky papíru:
2× dolní zásobník na 550 listů A4,
odkládací přihrádka na 500 listů
Podporovaná média:
A4, A5, A6, B5, B5 (JIS), B6, letter,
legal, 16K, Kai16, Kai32, J-Postcard,
(76,2–215,9 mm×127–355,6 mm) – až
do 900 mm
Duplexní tisk:
Až do formátu A4 (volitelně)
Tiskové okraje:
4,2 mm na každé straně
Gramáže papíru:
Kancelářský papír (68–105 g/m2)
Silný papír (106–216 g/m2)
Recyklovaný papír (68–105 g /m2)
Duplexní tisk (60–105 g/m2)
Tisková média:
Kancelářský papír, silný papír, recyklovaný
papír, dopisní papír, štítky, pohlednice,
křídový papír a tenký papír (64–67 g/m2)

ÚDAJE O SYSTÉMU
Rozměry:
465 mm×422 mm×404 mm
Hmotnost :
25 kg
NAPÁJENÍ A SPOTŘEBA
Napájení:
220 V ~ 240 V (± 10 %)
Frekvence:
50 ~ 60 Hz (± 3 Hz)
Spotřeba energie:
1015 W nebo menší
Průměrná spotřeba během tisku 589 W
nebo menší
V režimu spánku 113 W nebo menší
V úsporném režimu 19 W nebo menší
(Zařízení je držitelem ocenění Energy
Star4)
PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ
Teplota:
5 °C ~ 35 °C (operační)
Vlhkost:
15 % ~ 85 % RH (operační)
Hlučnost:
53 dB nebo méně (A) (operační),
27 dB nebo méně (A) (v pohotovostním
režimu)
CERTIFIKÁTY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ/
BEZPEČNOST
UL, cUL, FCC-B, DOC, VCCI, CE Marking,
C-Tick, CDRH, WEEE, RoHS
SPOTŘEBNÍ MATERIÁLY
Předinstalovaný:
Černá tonerová cartridge
– na 6 000 stran
Náhradní:
Černá tonerová cartridge – na 10 000
Vysokokapacitní černá tonerová
cartridge – na 18 000 stran

POZNÁMKY:
Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m2. Všechny údaje o rychlosti tisku se týkají papíru
formátu A4, který je tištěn napříč, ve vícestránkovém režimu a jednostranně. Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná
příslušenství. Konica Minolta neručí za případnou chybu v některých uvedených cenách nebo technických údajích. Technické
údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.
©2007 KONICA MINOLTA, všechna práva vyhrazena. Vyhrazujeme si právo na změny bez předchozího upozornění, údaje jsou založeny na informacích
dostupných v době tvorby materiálu. Logo KONICA MINOLTA, bizhub a Simitri HD jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky
společnosti KONICA MINOLTA. 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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