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Pracujete-li s vysokým nasazením v malém týmu nebo kanceláři, je nejvyšší čas usnadnit si práci díky malé, stylové
barevné tiskárně s přijatelnou cenou a s výkonem 24 barevných nebo černobílých stran A4 za minutu. Malá barevná
laserová tiskárna Konica Minolta magicolor 3730DN nabízí všechny funkce, potřebné pro běžný každodenní tisk,
a přitom je velice tichá. Navíc nabízí již v základní výbavě automatický oboustranný tisk, který šetří Vaši kapsu
i životní prostředí díky úspoře papíru.

Komfort pro uživatele
Instalace tiskárny je velmi jednoduchá – ihned po vybalení z krabice můžete začít tisknout a jak instalační program,
tak ovladače tiskárny i návod jsou v češtině, takže nedojde k žádným nejasnostem. Také displej stroje zobrazuje česká
hlášení i nabídky. A případná výměna tonerů je opravdu velmi snadná.

Vysoká kvalita tisku díky toneru Simitri HD
Polymerovaný toner Simitri HD zaručuje hladké barevné přechody, ostrý tisk a jasné a živé barvy a větší zobrazitelný
rozsah barev než má offset tisk. Vysoká odolnost výtisků proti vlhkosti a slunečnímu záření dovoluje použití v exteriérech,
např. ve vývěskách, na orientačních štítcích nebo upoutávkách. Výtisky jsou také vhodné k archivaci.
Výborné schopnosti tisku na nestandardní média dovolují snadný tisk vizitek, novoročenek a dalších materiálů. Tiskárna
dokáže potisknout samolepící štítky, silné papíry i další média, určená pro laserové tiskárny. Oboustranný tisk je možný
na papíry o gramáži až 210 g/m2, což je ideální na tisk pozvánek, novoročenek apod.

Snadná vzdálená správa
Webové rozhraní tiskárny PageScope Web Connection dovoluje snadnou vzdálenou kontrolu stavu tiskárny,
úloh a spotřebního materiálu jak uživateli, tak správci sítě. Uživatel tak má přehled o stavu tiskárny i když na ni
ze svého pracoviště přímo nevidí.

Technické údaje:
 TISK

 KONSTRUKCE

Způsob tisku

dvoupaprsková laserová elektrofotografie

Rozměry (š×h×v)

419 x 520 x 330 mm

Rychlost tisku A4

24 str/min barevně, 24 str/min čb.

25,5 kg

První stránka

16 sekund černobíle i barevně

Hmotnost
vč. spotřebního materiálu

Zahřívání

cca 25 sekund, restart po zapnutí cca 41 sekund

 ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Max. rozlišení

barevně 2400 x 600 dpi

Napájení

220/240 V (± 10 %)

Frekvence

50–60 Hz (± 3 Hz)

Příkon

při tisku průměrně do 470 W
ve stavu připravena do 90 W
úsporný režim do 21,6 W

 HARDWARE A SOFTWARE
Procesor

200 MHz

Paměť

standardně 32 MB

Tiskové jazyky

PageScope Raster Language (GDI)

 POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

Rozhraní

Ethernet 10/100 Base TX, USB 2.0

Teplota

10 °C – 30 °C (při provozu)

Relativní vlhkost

15 % – 85 % (při provozu)

Hlučnost

max. 49 dB (A) (při barevném tisku)
max. 32 dB (A) (připravena)

 PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY
Windows®
Macintosh®

7 (32/64), Vista™(32/64), XP, 2000,
Server 2003 (32/64), Server 2008
OSX 10.2.8, 10.3.9, 10.4, 10.5, 10.6

 SHODA S NORMAMI / BEZPEČNOST
CE značka, GS, EMC, WEEE, Energy Star4

 PRÁCE S PAPÍREM
Standardní vstup papíru
Standardní výstup papíru
Podporované formáty papíru

Oboustranný tisk
Tisknutelná plocha
Gramáž papíru
Tisková média

kazeta na 250 listů
boční vstup na 1 list
200 listů lícem dolů
boční vstup:
šířka 92–216 mm, délka 148–356 mm, gramáž
60–210 g/m2, obálky C6/C10/DL a monarch
standardní kazeta:
šířka 92–216 mm, délka 148–297 mm,
gramáž 60–210 g/m2
A4, B5, gramáž 60–210 g/m2
okraj 4,2 mm od každé hrany (tolerance 2 mm)
kancelářský papír (60–90 g/m2)
silný papír (91–209 g/m2)
natíraný papír (100–158 g/m2)
kancelářský papír, silný papír, hlavičkový papír,
štítky pro laserové tiskárny, obálky.
Médium musí být certifikováno
pro laserové tiskárny bez omezení
a musí odolávat teplotě až 200° C.

 SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
Předinstalovaný

Výměnný

černý toner s integrovaným fotoválcem
(na max. 2000 stran)
azurový, purpurový, žlutý toner s integrovaným
fotoválcem (každý na max. 1000 stran)
nádoba na přebytečný toner
(max. 36 000 jednobarevných stran)
Standardní tonery s integrovaným fotoválcem:
černý, azurový, purpurový, žlutý
(každý na max. 3000 stran)
Vysokokapacitní tonery s integrovaným fotoválcem:
černý, azurový, purpurový, žlutý
(každý na max. 5000 stran)
nádoba na přebytečný toner
(max. 36 000 jednobarevných stran)

POZNÁMKY:
Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 s gramáží 80 g/m2. Všechny údaje o rychlosti tisku se týkají papíru formátu A4, který je 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 dle normy ISO/IEC 19798 za jmenovitých pracovních podmínek. 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. Kvalita tisku na
různá média se může lišit od kvality tisku na kancelářský papír.
Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství. 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 Corpocration ve Spojených státech a/nebo jiných zemích.
©2010 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, magicolor 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.

magicolor 3730DN

magicolor 4750EN

magicolor 4750DN

rychlost barevného tisku

24 str/min

30 str/min

30 str/min

rychlost čb. tisku

24 str/min

30 str/min

30 str/min

zásoba papíru std./max. listů

350 / 850

250 / 250

350 / 850

oboustranný tisk



-



tiskové jazyky

GDI

PCL, PostScript

PCL, PostScript

10 / 100

10 / 100 / 1 000

10 / 100 / 1 000

účty a sledování úloh

-





zabezpečený tisk

-





tisk PDF souborů z FLASH
klíčenek

-





rychlost Ethernetu (Mb)

Vysvětlivky:



v základní výbavě
 dle konfigurace
– nelze

Váš KONICA MINOLTA partner:

