magicolor 5430DL

Velmi rychlá barevná a ãernobílá

tiskárna pro více
uÏivatelÛ

• 20 str. A4 za min. ãernobíle i barevnû
• první strana za 14 vtefiin ãernobíle i barevnû
• vysoká kvalita tisku 2400 dpi
• tisk na média aÏ 210 g/m2

REVOLUâNÍ BAREVNÁ TISKÁRNA

www.konicaminolta.cz

The essentials of imaging

magicolor 5430DL
Dva v jednom

Technické údaje1

Pokud jste potfiebovali opravdu rychl˘ a levn˘

Tiskov˘ proces

tisk, byl ãernobíl˘ laser obvyklou volbou.
Ale to uÏ neplatí. Uvedením Magicolor 5430DL
vytvofiila Konica Minolta nov˘ standard. Tato
tiskárna Vám dovoluje ekonomick˘ tisk ostr˘ch
ãernobíl˘ch dokumentÛ s vysokou rychlostí
a navíc budete moci tisknout barevné nabídky,
prezentace a dal‰í dokumenty s rychlostí
20 str./min. a s rozli‰ením 2400 dpi. Magicolor
5430DL nedûlá Ïádné kompromisy ani pfii
ãernobílém, ani pfii barevném tisku.

Typ: Stolní barevná tandemová laserová tiskárna
ZpÛsob tisku: Rozmítání paprsku polovodiãového
laseru + such˘ elektrofotografick˘ proces
Systém expozice: laserové diody a polygonální
zrcadlo
V˘vojnice: ãtyfii jednokomponentové
Rozli‰ení: 2400 ҂ 600 dpi, 1200 ҂ 600 dpi,
nebo 600 ҂ 600 dpi
První stránka: (600 dpi) Monochromaticky/Plné
barvy: 14,2 sekundy, A4 (kanceláfisk˘ papír)
Rychlost tisku: Jednobarevn˘ tisk (600 dpi)
Monochromaticky/Plné barvy:
20 stránek za minutu, A4 (kanceláfisk˘ papír)
Oboustrann˘ tisk (600 dpi)
Monochromaticky/Plné barvy:
11 stránek za minutu, A4 (kanceláfisk˘ papír)
Zahfiívání: 35 sekund

Hardware a Software
Procesor: ARM9 926EJ-S 200 MHz
Standardní pamûÈ: 64 MB (max. 576 MB)
Tiskov˘ jazyk: PageScope Raster
Podpora barev: Roz‰ífiené automatické fiízení
sytosti barev (eAIDC), Automatická shoda barev
zaloÏená na ICC, barevné profily ICC
Kompatibilní operaãní systémy:
Windows 98SE/ME/NT4/XP/ Server 2003,
Mac OS X (10.2 nebo vy‰‰í)
Rozhraní: USB 2.0, Ethernet 10/100 podporující
protokoly: TCP/IP,DHCP, BOOTP, HTTP, IPP
(ver. 1.1), SNMP (ver. 1.0), SLP, Raw port (9100)
Písma: 1 rezidentní font pro konfiguraci, ostatní
písma jsou pfiejímána z poãítaãe

Práce s papírem
Standardní vstup papíru: 250 listÛ (víceúãelov˘
vstup)
Maximální vstup papíru: 1250 listÛ
(250 + 500 + 500)
V˘stupní zásobník: 250 listÛ (A4, Letter)
Automatick˘ duplexní tisk: volitelnû (model DL),
standardnû (model DLD)
Formáty médií
Víceúãelov˘ zásobník: ·ífika papíru –
92 aÏ 216 mm; Délka papíru – 148 aÏ 297 mm
DoplÀkov˘ spodní podavaã: A4

Papír/Média
V‰echny vstupy:
Kanceláfisk˘ papír (60–90 g/m2)
Recyklovan˘ papír (60–90 g/m2)
Jen víceúãelov˘ vstup:
PrÛhledné fólie
Obálky
Siln˘ papír 1 (91–150 g/m2)
Siln˘ papír 2 (151–210 g/m2)
Pohlednice
Hlaviãkov˘ papír
·títky

Mechanické a elektrické parametry
Napájení: 220–240 V, 50–60 Hz
Pfiíkon: max. 1250 W, pohotovostní stav:
max.: 170 W, úsporn˘ reÏim max.: 43 W,
vyhovuje Energy Star
Proud 220–240 V: 6 A nebo ménû
Provozní teplota: 10–35 °C (50 aÏ 95 °F)
Provozní vlhkost: 15 aÏ 85 %
Hluãnost: Pfii tisku: 54 dB nebo ménû.
Pohotovostní stav: 39 dB nebo ménû
Vnûj‰í rozmûry
V˘‰ka: 440 mm (17.3앨) (vãetnû vyãnívajících ãástí)
·ífika: 420 mm (DL model), 480 mm (DLD model)
Hloubka: 520 mm (20.5앨)
Hmotnost tiskárny:
pfiibliÏnû 30 kg bez spotfi. materiálu
42 kg vãetnû spotfiebního materiálu
44 kg kompletní balení
model DLD + 3 kg
Bezpeãnost: Znaãka CE, UL, cUL, FCC-B, DOC,
VCCI, C-tick, CDRH
Îivotnost dílÛ2
Zásobníky toneru: 4 oddûlené barvy
Úvodní zásobník: 3 000 stránek kaÏd˘
Náhradní zásobník: 6 000 stránek kaÏd˘
Nádoba na pfiebyteãn˘ toner
32 000 stránek (monochromatick˘ tisk)
8 000 stránek (plnû barevn˘ tisk)
Poznámky:
1 jsou uvedeny pouze základní technické parametry.
Vyhrazujeme si právo na chyby a zmûny bez pfiedchozího
upozornûní.
2 Ïivotnost spotfiebního materiálu se udává pfii tisku na
bûÏn˘ papír formátu A4, pokrytí 5% a kontinuálním tisku.
Pfii pouÏití jin˘ch materiálÛ nebo formátÛ, vy‰‰ím pokrytí
nebo pfii ãastém tisku jednostránkov˘ch úloh, ãastém
zapínání nebo probouzení tiskárny se Ïivotnost zkracuje

Pro dal‰í informace, prosím, kontaktujte svého prodejce.

Konica Minolta
Business Solutions Czech spol. s r. o.
Vevefií 102, 616 00 Brno
www.konicaminolta.cz
Dal‰í informace Vám po bezplatném
zavolání z celé âR sdûlí na‰e
INFOLINKA: 800 130 130
Technická podpora: 466 029 029

