magicolor 8650DN
Profesjonalne urządzenie do druku kolorowego

Kolorowa drukarka dla grup roboczych 35 str./min.

magicolor 8650DN

Profesjonalny kolor
Drukarka magicolor 8650DN została stworzona z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują najlepszego
dostępnego rozwiązania do druku kolorowego. Jest urządzeniem, obsługującym formaty do A3+, łączy
wyjątkowo szeroki wybór nośników druku z szerokim zakresem opcji wykańczania, przy jednoczesnym
zachowaniu możliwości ścisłej kontroli kosztów.

Odkryj moc drukowania

• Moduł zszywający w rogu i na grzbiecie.
• Dodatkowe kasety na papier
2 x 500 arkuszy.

Prędkość do 35 stron na minutę sprawia, że 8650DN
jest idealną drukarką dla studiów projektowych i działów
przygotowania do druku, które wymagają wydajnego
druku w kolorze o profesjonalnej jakości. Efektywność
– również w dupleksie – zapewnia urządzeniu zastosowanie kontrolera Emperon™ oraz procesora PowerPC®
1 GHz wspieranego przez pamięć o pojemności 1 GB.

• Dodatkowe kasety na papier 2 x 500 arkuszy

• Moduł zszywający z tacami odbiorczymi do 1200
arkuszy, zszywający naraz do 50 arkuszy
• Dodatkowa kaseta na papier 1 x 500 arkuszy

• Moduł zszywający z separatorem prac oraz
modułem skrzynek odbiorczych, który umożliwia
rozdzielanie wydruków na 7 tac
• Dodatkowa kaseta na papier na 2500 arkuszy

Nowy wymiar koloru

Kreatywne wykańczanie

Drukarka magicolor 8650DN to nie tylko wyjątkowa
szybkość druku, ale również zdumiewająca jakość
obrazu, wyrażająca się w odwzorowaniu najmniejszych szczegółów. Zastosowanie opracowanego
przez firmę Konica Minolta tonera polimeryzowanego Simitri™ HD oraz technologii druku PhotoART
19200 contone, umożliwia uzyskiwanie wydruków
o rozdzielczości 600 x 600 x 5 bitów, co zapewnia
najwyższą wyrazistość oraz płynne przejścia tonalne.
Pięć bitów oznacza, że każdy punkt może zostać
wydrukowany za pomocą większej liczby kolorów.
Zastosowanie dodatkowego bitu poprawia precyzję
reprodukcji i zwiększa wyrazistość linii oraz liter.
Obsługa profilów ICC zapewnia lepsze odwzorowanie kolorów.

Praca z magicolor 8650DN daje twórcze podejście
do drukowanych dokumentów oraz zwiększa atrakcyjność i skuteczność materiałów promocyjnych.
Dzięki zastosowaniu automatycznego modułu druku
dwustronnego i opcjonalnego modułu finiszera drukarka ta umożliwia przygotowywanie raportów i broszur o komercyjnej jakości. Bogaty wybór rodzaju
używanych nośników druku oraz opcji wykańczania
umożliwia uzyskanie jeszcze lepszych rezultatów:

W trybie oszczędności
Drukarka może pracować w trybie ekonomicznym,
który pozwala zaoszczędzić nawet 50% tonera.
Posiada także funkcję automatycznego rozpoznawania kolorów, dzięki czemu niezawodnie odróżnia
dokumenty kolorowe od czarno-białych – można
drukować w kolorze tylko wówczas, gdy jest to
niezbędne. Dodatkowe oszczędności daje wykorzystanie funkcji, która zezwala na korzystanie z druku
kolorowego wyłącznie wyznaczonym użytkownikom.

• Moduł druku dwustronnego i wszystkie
podajniki papieru obsługują arkusze
o gramaturze do 256 g/m2
• Papier o gramaturze do 271 g/m2, etykiety,
slajdy do projektorów i podobne materiały
można wprowadzać do urządzenia za pomocą
podajnika ręcznego
• Banery o długości do 1,2 m oraz inne
powiększone formaty
• Funkcja sortowania z przesunięciem arkuszy
• Opcja dziurkowania i zszywania
• Opcja przygotowywania broszur zszywanych
na grzbiecie i składanych
• Dodatkowy moduł tac odbiorczych,
który umożliwia rozdzielanie wydruków
A4 format

297x1,200 mm

Nowa generacja przetwarzania
Drukarka zapewnia zgodność z najnowszymi standardami przetwarzania dokumentów, w tym ze standardem XPS. Poprawia to jakość druku i usprawnia
udostępnianie dokumentów w sieci. Dodatkowo
zapewnia zgodność z wieloma językami sterowania
drukarką (PostScript®3™ i PCL®6), systemami
operacyjnymi oraz aplikacjami biznesowymi.

Duży wybór papieru
Duża pojemność kaset zapewnia swobodę twórczą i pełne wykorzystanie wydajności urządzenia. Standardową pojemność drukarki magicolor
8650DN, która wynosi 1150 arkuszy (2 x 500 arkuszy oraz podajnik ręczny na 150 arkuszy) można
zwiększyć do 3650 arkuszy za pomocą różnorodnych modułów dodatkowych. Duża pojemność i szeroki wybór kaset zapewniają komfortowe wykonanie
nawet największych zadań.
Drukarka magicolor 8650DN to synonim
najwyższej szybkości, wydajności i kreatywności
w dziedzinie druku kolorowego.

24 miesiące

