AccurioPress
6136/6136P/6120
Fekete-fehér SRA3+ digitális nyomdai rendszer
Akár 7 940 oldal/órás nyomtatási sebesség
A gyorsan növekvő digitális nyomdaipari piac nagy volumenű szegmensében a sikeres üzlet felépítéséhez a nyomdaipari
szolgáltatóknak és digitális nyomdáknak a hatékony nagy volumenű termelékenységre kell fókuszálniuk. Ehhez a piacon
elérhető legnagyobb teljesítményre van szükségük: az AccurioPress 6136 széria három modellt tartalmaz, a leggyorsabb
maximálisan 7 940 A4-es oldal/óra sebességet biztosít. A legújabb technológiák garantálják a maximális üzemidőt és
kiváló fekete-fehér nyomtatási minőséget. A kiváló termékcsomag az inline finishelési lehetőségek széles választékával
válik lenyűgözővé.

FEKETE-FEHÉR DIGITÁLIS NYOMDAI RENDSZEREK
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AZ ÖN ELŐNYEI AZ AccurioPress
6136/6136P/6120 SZÉRIÁVAL
KIVÁLÓ NYOMTATÁSVEZÉRLŐ

MEGBÍZHATÓSÁG, MAGAS MINŐSÉG

NAGY TELJESÍTMÉNY
AccurioPress 6136/6136P
– Akár 136 A4 oldal/perc (A4)
– Akár 74 oldal/perc (SRA3)
– Akár 7 940 A4 oldal/óra (A4)
– Akár 4 274 oldal/óra (SRA3)

– A Konica Minolta saját
nyomtatásvezérlője
– Az intuitív műveletek elvégzéséhez
– Időt és pénzt takaríthat meg vele

– Tartós kivitel, hosszú élettartamú
alkatrészek és kellékek
– Optimális regisztrációs eredmények az
ICCU egységnek köszönhetően
– Szalagos transzfer rendszer
– Nyomtatás magas teljesítménnyel és
hatásfokkal
– Hatékony nyomtatás, alacsony
példányszámú munka esetén is

EGYSZERŰ HASZNÁLAT
– Egyszerű papírkatalógus beállítás
– Könnyen követhető kijelzői utasítások
a könnyű kezelhetőségért és a
beavatkozási idő csökkentéséért

KIFINOMULT MÉDIAKEZELÉS
– Levegőrásegítéses papírtovábbítási
technológia
– Akár 18 000 vagy 14 000
lapos bemeneti és 5 000 lapos
papírbeszúrási kapacitás
– Akár 11 papíradagoló tálcás kivitel a
folyamatos nyomtatásért

AccurioPress 6120
– Akár 120 oldal/perc (A4)
– Akár 66 oldal/perc (SRA3)
– Akár 7 034 oldal/óra (A4)
– Akár 3 846 oldal/óra (SRA3)

ÁTFOGÓ MÉDIAKEZELÉS

KÉSZ NYOMDAI TERMÉKEK
– 50 oldalas füzetkészítés, frontvágással
és opcionális gerinchajtással,
oldalvágással és négyzetes
gerincformázással
– 102 oldalas automata spirálozási
képesség
– Könyvkötés, akár 30 mm-es
gerincvastagsággal
– 100 oldalas tűzési képesség, a kapcsok
méretre vágásával
– Nagyfokú automatizáció és
termelékenység

FINISHELÉSI LEHETŐSÉGEK
– Cserélhető lyukasztókéses lyukasztás
és 2 és 4 lyukas lyukasztás
– 6 különböző típusú hajtási mód
– Átépítő készlet 3. féltől származó
finisherekhez
– Nagy kapacitású kirakó
– Minimális emberi beavatkozási igény a
költségek optimalizálásáért

KIVÁLÓ KÉPMINŐSÉG
–
–
–
–

KÜLSŐ GYÁRTÓTÓL
SZÁRMAZÓ FINISHELÉSI LEHETŐSÉGEK
– Watkiss PowerSquareTM 224 finisher –
szögletes gerincű füzet készítéséhez
– Plockmatic SD-500/SD-350 négyzetes
gerincű füzetek készítéséhez
– GBC G2 lyukasztó a nagyobb lyukaszási
munkákhoz
– A nagyobb rugalmasságért
– A kifinomultabb nyomdai termékekért

– Akár 350 g/m2 súlyú papírkezelés
szimplex módban és 300 g/m2 súlyú
papírkezelés duplex módban
– Papírferdeség-érzékelő rendszer
– Professzionális bevonatos papír- és
borítékkezelés
– Mechanikus papírsimítás, mint
alapfelszereltség
– Opcionális papírhűtő, visszanedvesítő
és simító egység a sokféle nyomdai
termékek gyárthatóságáért

1 200 × 1 200 dpi felbontás
Tónus görbe állíthatósága
Simitri® HD toner technológia
Denzitás ellenőrző technológia az új
nyomtatási alkalmazásokhoz

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG
–
–
–
–

Zöld beszerzési politika
ISO 14001 tanúsítványnak megfelel
Csökkentett környezeti terhelés
A Carbon Neutrality Program elérhető

* Not for AccurioPress 6136P

ADATLAP AccurioPress 6136/6136P/6120
Ajánlott konfigurációk

Műszaki tulajdonságok
MÁSOLÁSI TULAJDONSÁGOK*

Felbontás
Kezelhető papírsúly
Duplex egység
Kezelhető papírméretek
Maximum nyomtatási terület
Bemeneti papírkapacitás
Kimeneti papírkapacitás
Méretek (Szé × Mé × Ma)
Tömeg

1 200 × 1 200 dpi
40–350 g/m2
40–300 g/m2
Min.: 95 × 139 mm
Max.: 324 × 483 mm (PF-710-el)
314 × 483 mm (PF-710-el)
Standard: 3 000 lap
Max.: 18 000 lap
Max.: 15 000 lap (plusz az altálcák)
990 x 910 x 1 454 mm
396 kg

NYOMTATÁSI TULAJDONSÁGOK
AccurioPress 6136/P
A4 - percenkénti maximum
A3 - percenkénti maximum
SRA3 - percenkénti maximum
A4 - óránkénti maximum
A3 - óránkénti maximum
SRA3 - óránkénti maximum

136 oldal/perc
78 oldal/perc
74 oldal/perc
7 940 oldal/óra
4 526 oldal/óra
4 274 oldal/óra

AccurioPress 6120
A4 - percenkénti maximum
A3 - percenkénti maximum
SRA3 - percenkénti maximum
A4 - óránkénti maximum
A3 - óránkénti maximum
SRA3 - óránkénti maximum

120 oldal/perc
70 oldal/perc
66 oldal/perc
7 034 oldal/óra
4 072 oldal/óra
3 846 oldal/óra

NYOMTATÁSVEZÉRLŐ TULAJDONSÁGOK
Saját fejlesztésű Konica Minolta vezérlő

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

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

Féltónus
Első másolat/nyomat elkészülési ideje
Nagyítás
Beállítható másolatszám

256 árnyalat
Kevesebb mint 2,6 mp (A4 LEF)
25–400%, 0,1%-os lépésekben
1–9 999

KIEGÉSZÍTŐK
Beépített Color Care egység
Levegőrásegítéses papírtálca
Lapbeszúró átépítő kit (PF-706-hoz)
Vákuumos adagolású papírtálca
Fűtőegység (PF-710-hoz)
Lapbeszúró egység
Papírsimító egység
Nedvesítő egység
Cserélhető késes lyukasztóegység (GBC)
Papírsimító egység
Automata spirálozó egység
Fedlapbeszúró, hajtogató és lyukasztó egység
Nagy kapacitású kirakó egység
Kisfüzet készítő egység
Kisfüzet készítő egység
Gerinchajtó egység (SD-513-hoz)
Oldalvágó egység (SD-513-hoz)
Négyzetes gerincformáló (SD-513-hoz)
Ragasztókötő egység
Tűzős finisher
Kisfüzet készítő egység (FS 532-höz)
Lyukasztó egység (FS 532-höz)
Utóbeillesztő egység (FS 532-höz)
Kirakótálca
Borítékfixáló egység
Átépítő készlet 3. féltől származó finisherekhez
Kivehető merevlemez kit
Watkiss PowerSquare™ 224KR
Plockmatic
GBC G2 lyukasztó

IQ-501
PF-709
PP-701
PF-710
HT-506
PI-PFU
RU-518
HM-103
GP-501
RU-510
GP-502
FD-503
LS-506
SD-506
SD-513
CR-101
TU-503
FD-504
PB-503
FS-532
SD-510
PK-522
PI-502
OT-510
EF-105
MK-737
RH-101 & HD-523
SD-500/SD-350

* Nem az AccurioPress 6136P-hez

RENDSZERTULAJDONSÁOK
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–– 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.

