AccurioPrint
C3080/C3070
ADATLAP
Színes SRA3+ digitális nyomdai rendszer
Akár 4 399 oldal/órás nyomtatási sebesség
A Konica Minolta ezen nyomdaipari rendszereinek célpiaca a kis és közepes nyomdák, valamint a házon belüli sokszorosítók. Belépő szintű nyomdai rendszerként kiemelkedő tulajdonságokkal rendelkezik, mint például a közvetlen USB
meghajtóra/meghajtóról történő szkennelés és nyomtatás, a nagy sebességű színes duplex szkenner, duplex banner
nyomtatás, valamint a munkák szerkeszthetősége közvetlenül a panelről. Növeli a nyomdák rugalmasságát, melyek
ezáltal könnyen alkalmazkodhatnak a változó munkafolyamatokhoz, szélesíthetik termékpalettájukat és növelhetik
teljesítményüket.

SZÍNES DIGITÁLIS NYOMDAI RENDSZER

ADATLAP AccurioPrint C3080/C3070

AZ ÖN ELŐNYEI
AZ AccurioPrint C3080/C3070
NYOMDAI RENDSZERREL

CSÚCSTECHNOLÓGIÁS
NYOMTATÁSVEZÉRLÉS

MEGNÖVELT SZKENNELÉSI
TELJESÍTMÉNY
NAGYOBB MEGBÍZHATÓSÁG
– Tartós kivitel, hosszú élettartamú
alkatrészek és kellékek
– Papír párhuzamosság korrekció a
pontos kétoldalas regisztrációért
– A fixáló hengerének mozgatása az egy
helyen történő kopás elkerülése végett
– Nyomtatás magas teljesítménnyel és
hatásfokkal
– Hatékony nyomtatás alacsony
példányszámú munka esetén is

–
–
–
–

ADATLAP AccurioPrint C3080/C3070

Egymenetes duplex szkenner
Kettős behúzás érzékelő
Max. 240 kép/perc (A4, 300 dpi)
300 lapos adagoló kapacitás

– Választható nyomtatásvezérlők: EFI®,
Creo®, vagy saját Konica Minolta
nyomtatásvezérlő
– Integrált munkafolyamatok
– Felhasználóbarát kezelhetőség, hogy
időt és pénzt takarítson meg

EGYSZERŰ HASZNÁLAT
– Automata denzitás egyensúly beállítás
– Open API és IWS támogatás
– Szkennelés és nyomtatás USB
meghajtóról/meghajtóra
– Egyszerűen kezelhető papírkatalógus

NAGY TELJESÍTMÉNY
– AccurioPrint C3070
– Akár 71 oldal/perc (A4)
– Akár 36 oldal/perc (SRA3)
– Akár 3 823 oldal/óra (A4)
– Akár 1 951 oldal/óra (SRA3)
– AccurioPrint C3080
– Akár 81 oldal/perc (A4)
– Akár 39 oldal/perc (SRA3)
– Akár 4 399 oldal/óra (A4)
– Akár 2 113 oldal/óra (SRA3)

KIFINOMULT MÁDIAKEZELÉS
– Új, 1 000 lap kapacitású, banner
adagolására alkalmas papírtálca
(LU-202XLm)
– Maximum 762 mm hosszú papírok
adagolása
– Bannernyomtatási képesség
akár 330 × 1 300 mm-ig
– Borítéknyomtatási lehetőség
– Duplex bannernyomtatás akár 330 ×
762 mm-ig

– Megnövelt szkennelési teljesítmény
a nagyobb másolási és szkennelés
sebességért
– A rövid átfutási időknek köszönhetően
jelentősen nő a hatékonyság

KÉSZ NYOMDAI TERMÉKEK
– 20 lapos füzetkészítés
– 50 lapos tűzési képesség
– Nagyfokú automatizáció és óriási
termelékenység
– Magasabb profit a nyomdai
szolgáltatóknak

ÁTFOGÓ MÉDIAKEZELÉS

FINISHELÉSI LEHETŐSÉGEK
– Levélhajtási mód
– Nagy kapacitású kirakó akár 3 000
íves kirakási képességgel
– Opcionális 2 vagy 4 lyukas lyukasztás
– Minimális emberi beavatkozást igényel

KIVÁLÓ KÉPMINŐSÉG

KÖRNYETETTUDATOSSÁG
– Robosztus és erőteljes annak ellenére,
hogy kompaktabb és könnyebb lett
az alapgép és kevesebb alkatrészt
tartalmaz
– Csökkentett energiafogyasztás a
Simitri® HD E tonerrel
– A berendezés az iparágában a
legmagasabb arányban tartalmaz
újrahasznosított műanyag
alkatrészeket
– Csökkentett környezeti terhelés
– Magasabb hatásfok a zöld értékek
szem előtt tartása mellett

– 4. generációs S.E.A.D.-képfeldolgozó
technológia 1 200 × 1 200 dpi × 8 bit
felbontással
(egyenértékű az 1 200 × 3 600
dpi-vel)
– Simitri® HD E toner
– Új nyomdaipari alkalmazások a
növekvő eredményes vállalkozásához

– Akár 350 g/m2 súlyú papír kezelése
egy- és kétoldalas nyomtatásban
– Támogatott a borítéknyomtatás
– Széleskörű kreatív papír támogatás
– Rugalmas, sokféle nyomdai termékek
gyárthatósága, hogy kitűnhessen a
versenytársak közül

ADATLAP AccurioPrint C3080/C3070
Ajánlott konfigurációk

Műszaki tulajdonságok
RENDSZERTULAJDONSÁGOK
Felbontás
Kezelhető papírsúly
Duplex egység
Kezelhető papírméret
Maximális nyomtatási terület
Bemeneti papírkapacitás
Kimeneti papírkapacitás
Alapgép mérete (Szé × Mé × Ma)
Alapgép tömege

1 200 × 1 200 dpi × 8 bit
(egyenértékű 1 200 × 3 600 dpi-vel)
62–350 g/m2
62–350 g/m2
330 × 487 mm; 330 × 1 300 mm
(opcionális)
323 × 480 mm; 323 × 1 295 mm (Banner)
Standard: 1 500 lap
Max.: 15 390 lap
Max.: 3 100 lap
800 × 903 × 1 076 mm
319 kg

NYOMTATÁSI SEBESSÉG
AccurioPrint C3080
A4 - percenkénti maximum
A3 - percenkénti maximum
SRA3 - percenkénti maximum
A4 - óránkénti maximum
A3 - óránkénti maximum
SRA3 - óránkénti maximum

81 oldal/perc
45 oldal/perc
39 oldal/perc
4 399 oldal/perc
2 439 oldal/perc
2 113 oldal/perc

AccurioPrint C3070
A4 - percenkénti maximum
A3 - percenkénti maximum
SRA3 - percenkénti maximum
A4 - óránkénti maximum
A3 - óránkénti maximum
SRA3 - óránkénti maximum

71 oldal/perc
39 oldal/perc
36 oldal/perc
3 820 oldal/perc
2 113 oldal/perc
1 951 oldal/perc

NYOMTATÁSVEZÉRLŐ
Belső Konica Minolta vezérlő
Belső EFi® Fiery vezérlő
Külső EFi® Fiery vezérlő
Külső Creo® Fiery vezérlő

IC-605A
IC-417
IC-313
IC-314

MÁSOLÁSI JELLEMZŐK
Féltónus
Első másolat/nyomat elkészülési ideje
Nagyítás
Beállítható másolatszám

256 árnyalat
Kevesebb, mint 8 másodperc (színes A4)
25–400%, 0,1 %-os lépésekben
1–9 999

KIEGÉSZÍTŐK
Eredeti géptető
OC-511
Automata lapbehúzó
DF-706
Munkaasztal
WT-511
Fűtőegység (az alapgép tálcáihoz)
HT-511
Levegőrásegítéses papírtálca
PF-602m
Fűtőegység (PF-602m-hez)
HT-504
Vákuumos papírtálca
PF-707m
Fűtőegység (PF-707m-hez)
HT-506
Fűtőegység (az LU-202m/XL-hez)
HT-503
Kézi adagolótálca
MB-506
Papírsimító egység
RU-518
Nedvesítő egység
HM-102
Füzet készítő finisher
FS-612
Tűzős finisher
FS-531
2 és 4 lyukas lyukasztó készlet az FS- PK-512
612/531-hez)
2 lyukas lyukasztó készlet
PK-513
(az FS-612/531-hez)
Lapbeszúró egység (az FS-612/531-hez) PI-502
Borítékfixáló egység
EF-103
Bannertálca
MK-740
Bannertálca ( az OT-510 és FS-532-höz) MK-740m
Nagy kapacitású papírtálca
LU-202m
Nagy kapacitású papírtálca
LU-202XLm
Kirakótálca
OT-510
Nagy kapacitású kirakótálca
OT-511
Borítékadagoló egység
MK-746
Bypass tálca ( az PF-707m-hez)
MB-508

SZKENNELÉSI TULAJDONSÁGOK
Szkennelési sebesség (A4)
Szkennelési módok
Szkennelési formátumok
Szkennelési felbontás

Akár 240 kép/perc
Hálózati TWAIN szkennelés; szkennelés
HDD-re, FTP-re, SMB-re és e-mailre
TIFF; PDF
600 × 600 dpi

Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. 1117 Budapest Galvani utca 4. konicaminolta@konicaminolta.hu www.konicaminolta.hu

11/2017

–– Minden megadott jellemző az A4-es 80 g/m2 súlyú papírminőségre vonatkozik.
–– A támogatás és a felsorolt specifikációk és funkcionalitás változatok elérhetősége függ az operációs rendszerektől, az applikációktól és a hálózati protokolloktól, valamint a hálózati és rendszer konfigurációktól is.
–– Néhány termék illusztráció opcionális tartozékokat, egységeket tartalmaz.
–– A részletes leírások és tartozékok a nyomtatáskor elérhető információkon alapulnak, külön értesítés nélkül változtathatóak.
–– A Konica Minolta nem vállal felelősséget az említett specifikációk hibamentességéért.
–– Minden márkajelzés és terméknév regisztrált védjegy, vagy a saját tulajdonosoknak a védjegye és ezáltal elismertek.

