
Målgruppe
n Velegnet til alle brugergrupper, der er på udkig efter en net-

værksprinter i farver til en overkommelig pris
n 24 sider/min. i farver og sort/hvid – ideel til arbejdsgrupper 

og små, travle kontormiljøer 

Miljøvenlig og overkommelig i pris 
n Med duplexudskrivning som standard reducerer magicolor 

3730DN papirforbruget og hjælper dig med at reducere dine 
udskrivningsomkostninger

n Med tonersparefunktionen bruger du mindre farvetoner, når 
du udskriver billeder og illustrationer, mens teksten forbliver 
skarp og let læselig – tonerpatronerne holder længere og 
skal udskiftes mindre hyppigt

n Reduceret energiforbrug takket være effektiv dvaletilstand 
og Simitri® HD-tonerens lave smeltepunkt.

n Miljø- og CO2-venlig takket være reduceret energiforbrug og 
brug af biomassekomponenter i Simitri® HD-toneren, som imø-
dekommer de essentielle krav til det moderne, CO2-bevidste 
samfund

Brugervenlig
n “Out of the box-udskrivning“ – udpak din printer, og udskriv 

med det samme!
n Nem og intuitiv betjening med letforståelige knapper

n Adgang via fronten gør det nemt og hurtigt at udskifte 
forbrugsstoffer

n Praktisk statustjek af printer og toner fra skærmen på din pc
n Alt-i-én tonerpatron betyder minimal vedligeholdelse
n Høj kapacitet pr. tonerpatron for mindre hyppig udskiftning 

og maksimal printertilgængelighed

Ideel kombination af hastighed og kompakt design
n Netværksudskrivning med en hastighed på 24 sider/min.  

i farver og sort/hvid
n Lille og kompakt - også i højden - med andre ord:  

Den ideelle printer til skrivebordet
n 100 % dobbeltsidet udskrivning med integreret duplexenhed 

som standard
n Fantastisk printkvalitet takket være Simitri® 

HD-polymeriseret toner
n Attraktiv mediefleksibilitet med alsidig papirkassette der 

som standard behandler formater fra A6 til A4 og papirvægt 
på 60-210 g/m2

n Kan udskrive næsten alle typer medier – papir, kuverter, 
etiketter og meget mere

n Kreativ udskrivning af en bred vifte af dokumenttyper 
– præsentationer, brochurer, rapporter m.v. samt 
kæmpeplakater bestående af helt op til 25 A4-sider vha. 
plakatfunktionen

magicolor 3730DN
Farveprinteren, der giver  
dig noget for pengene

Farveprinter 24 sider/min.
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalbor - telefon 96333500

http://www.ednord.dk
http://webshop.ednord.dk/magicolor_3730dn_konica_minolta_farvelaserprinter_a4-p-8063.html
http://webshop.ednord.dk


*Output i henhold til ISO/IEC 19798

n Alle specifikationer vedr. papirkapacitet henviser til papir i A4-format med en gramvægt på 80.
n Alle specifikationer, der har med printhastighed at gøre, henviser til papir i A4-format, der udskrives krydsvist i flersidet tilstand i simplex-indstillingen.
n Support og levering af de ovenfor anførte specifikationer og funktioner kan variere afhængig af operativsystemer, applikationer, netværksprotokoller samt netværks- og systemkonfigurationer. 
n Den anførte forventede levetid på forbrugsstoffer er baseret på specifikke driftsbetingelser, såsom sidedækning for et bestemt sideformat. Levetiden for de aktuelle forbrugsstoffer varierer alt efter 

brug og andre udskrivningsvariabler, herunder sidedækning, sideformat, medietype, kontinuerlig eller periodisk udskrivning, rumtemperatur og luftfugtighed. 
n Specifikationer og tilbehør er baseret på de oplysninger, der var tilgængelig på udskrivningstidspunktet og kan ændres uden varsel. 
n Konica Minolta garanterer ikke, at de anførte priser eller specifikationer er fejlfri.
n Microsoft, Windows og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
n Alle andre mærke- og produktnavne kan være registrerede varemærker eller varemærker tilhørende deres respektive ejere og anerkendes hermed.

For flere oplysninger, se www.konicaminolta.eu

Tekniske specifikationer
Printerproces
Printmetode 
Desktop, tandem, fuldfarve A4, 
laserprinter

Printhastighed: 
Op til 24 sider/min. i farver 
Op til 24 sider/min. i sort/hvid

Printhastighed ved duplex 
Op til 24 sider/min. i farver 
Op til 24 sider/min. i sort/hvid

Første side 
16 sekunder i farver 
16 sekunder i sort/hvid

Opvarmningstid 
Under 41 sekunder

Maks. opløsning  
Op til 2.400 x 600 dpi

Månedlig printvolumen 
Ca. 800 sider  
Op til 120.000 sider 

Hardware og software
Processor 
200 MHz

Hukommelse 
Standard: 32 MB

Printerstyring 
PageScope WebConnection 
PageScope Netcare

Grænseflade 
10/100 Base-T Ethernet,  
USB 2.0 (højhastighed)

Operativsystem  
kompatibilitet
Windows 
2000, Server 2003 (32/64), 
Server 2008 (32/64), 
Vista (32/64), XP (32/64), 
Windows 7 (32/64)

Macintosh 
OSX 10.2.8, 10.3.9, 10.4, 10.5, 10.6

Papirhåndtering
Standard papirkapacitet 
250-arks kassette 
100-arks manuel bypass

Standard papiroutput 
200 ark

Printområde 
Ca. 4,2 mm fra alle kanter

Mediesupport standard 
papirkassette 
A4, A5, A6, B5, Letter, brugerdefineret 
(92–216 x 148–297 mm) 
Papirvægt 60–210 g/m2

Mediesupport manuel bypass 
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, konvolut 
C6/C10/DL og Monarch, brugerdefineret 
(92–216 x 148–356 mm) 
Papirvægt 60–210 g/m2

Mediesupport duplexenhed 

A4, B5 
Papirvægt 60–210 g/m2

Papirvægt 
Alm. papir (60–90 g/m2) 
Genbrugspapir (60–90 g/m2) 
Tykt papir I (91–150 g/m2) 
Tykt papir II (151–210 g/m2) 
Coated papir I (100–128 g/m2) 
Coated papir II (129–158 g/m2)

Printmedier 
Alm. papir, genbrugspapir, konvolut, 
etiketter, postkort, tykt papir, coated 
papir, brevpapir

Printerfunktioner 
N-up, plakat, brochurer, sætvis 
udskrivning

Fysisk
Mål (B x D x H i mm) 
419 x 520 x 330

Vægt 
21 kg uden forbrugsstoffer 
25,5 kg med forbrugsstoffer

Generelt
Strømforsyning 
220~240V (+/-10 %)

Frekvens 
50~60 Hz (+/- 3 %)

Strømforbrug 
Ca. 430W (under udskrivning) 
Mindre end 90W (i standby) 
Mindre end 21,6W (i dvaletilstand)

Miljø
Temperatur 
10~30 °C

Luftfugtighed 
15~85 % RH

Støjniveau 
52 dB under udskrivning 
39 dB i standby

Godkendelses-/ 
sikkerhedsforskrifter
CE-mærkning, GS, WEEE, RoHS, 
Energy Star

Forbrugsstoffer
Forinstalleret  
Toner* (inkl. printenhed): 
Sort – udskriver op til 2.000 sider 
Cyan, magenta og gul –  
udskriver op til 1.000 sider

Affaldstonerflaske: 
Sort/hvid – udskriver op til 
20.000 sider  
Farver – udskriver op til 9.000 sider

Udskiftninger 
Standardtoner* (inkl. printenhed): 
Cyan, magenta, gul og sort –  
udskriver op til 3.000 sider

Toner med høj kapacitet *  
(inkl. printenhed):  
Cyan, magenta, gul og sort –  
udskriver op til 5.000 sider

Affaldstonerflaske: 
Sort/hvid – udskriver op til 
20.000 sider  
Farver – udskriver op til 9.000 sider

Vedligeholdelsesdele
Fikseringsenhed 
Udskriver op til 100.000 sider

Transfer-enhed 
Udskriver op til 100.000 sider

2. transfer-enhed 
Udskriver op til 100.000 sider

Pick-up roller 
Udskriver op til 300.000 sider

Garantiperiode og  
-betingelser
1 års on-site garanti  
(inden for EU, gælder lokal lovgivning)
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Din Konica Minolta Business Solutions-partner:

Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s
Stensmosevej 15
2620 Albertslund

Hjulmagervej 4B
7100 Vejle

Søren Frichs Vej 40A
8230 Åbyhøj

Gøteborgvej 1
9200 Aalborg SV

Tlf. 72 21 21 21 
www.konicaminolta.dk
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