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Den kompakte totalløsning til kontoret

Multifunktionel farveprinter til arbejdsgrupper 5/20 sider/min.
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Integrer magicolor 2590MF på dit kontor på en nem og sikker måde – i bevidstheden om, at du har 
den ultimative forretningsenhed, hvor det hele er samlet i én enkelt kompakt enhed. Den kombinerer 
udskrivning af skarpe farver, nem dokumenthåndtering og scanning samt faxfunktion og kopiering. 
Fagfolk, der ved, hvad de har med at gøre, vil forstå at værdsætte det fulde udvalg af funktioner, den høje 
produktivitet og omkostningseffektiviteten.

Den kompakte alt i én

En kompakt kontorenhed,  

der klarer det hele

Få alle din behov på kontoret dækket med én enkelt 
enhed – og uden at gå på kompromis. Udskriv, 
kopier, scan og fax. magicolor 2590MF har alle de 
grundlæggende funktioner, så du kan spare tid og 
penge. Der er kun en maskine, der skal overvåges, 
vedligeholdes og bestilles forbrugsvarer til. Den er 
ekstremt kompakt og passer nemt ind på selv den 
mindste kontorplads eller kan anbringes ved siden 
af dig på dit skrivebord.
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Udskriv og kopier som  

de professionelle

Med magicolor 2590MF kan du håndtere alle 
dine behov for udskriving og kopiering internt 
i virksomheden, og du kan være sikker på, at du 
får et resultat i professionel kvalitet, samtidig med 
at omkostningerne til outsourcing undgås. Når der 
er behov for udskrivning i farver for at få en visuel 
gennemslagskraft i professionel kvalitet, leverer 
denne maskine en knivskarp billedkvalitet med kopi- 
og printhastigheder på 5 sider/min. i 2400 x 600 dpi. 
I sort/hvid er print- og kopihastigheden på  
20 sider/min., så arbejdet kan klares på kortest 
mulig tid.

Scan og fax på specialistniveau 

Optimer dokumenthåndtering, datadeling og -
arkivering ved at konvertere papirdokumenter og 
billeder til digitale filer ved hjælp af PaperPort SE-
software. Scan dine dokumenter (TWAIN- og WIA-
protokollen understøttes), gem dem som JPEG, 
TIFF eller PDF og sæt dem direkte ind i det ønskede 
program (f.eks. Word®, PowerPoint®, Excel®), eller 
vedhæft et dokument direkte til en e-mail med 
en nem SMTP-godkendelse. Brug LinkMagic-
softwaren til at scanne (op til lovbestemt format) 
på din pc (via USB), og giv dine papirdokumenter 
et nyt ‘digitalt’ liv. OCR (optisk tegngenkendelses)-
funktionen konverterer scannede dokumenter til 
redigerbar tekst, som du kan bruge igen og igen. 
magicolor 2590MF's faxfunktion giver mulighed for 
ECM/Super G3, hvilket betyder, at du kan sende 
og modtage dokumenter med op til 33,6 Kbps med 
understøttelse af MH/MR/MMR/JBIG-kompression. 

Udskriv fotos direkte

Slut dit PictBridge-kompatible digitalkamera til 
magicolor 2590MF’s PictBridge-input, og udskriv 
med det samme smukke fotoprint uden brug af en 
Pc. Med de praktiske funktioner kan du håndtere 
og redigere fotos direkte fra kameraet. 

Få en smart styring med fleksible 

papirindstillinger 

Det er ingen sag at fremstille brochurer, 
præsentationer og salgsmaterialer med den 
automatisk dupleksenhed, der sparer tid og skærer 
ned på omkostningerne til papir. Effektiv udskrivning 
i kommerciel kvalitet er nu en reel mulighed! Den 
automatiske dokumentføder på 50 ark er standard 
og gør det nemt at kopiere og scanne jobbet, 
mens du beskæftiger dig med andre ting. Det er 
nemt at udskrive konvolutter, brevpapir og etiketter 
til brevudsendelser ved at bruge den relevante 
bakke. Det sikrer, at de bevarer deres glatte, skarpe 
udseende. Den store papirkapacitet på op til 700 ark 
betyder, at der kan fremstilles store mængder print, 
uden at det hele tiden er nødvendigt at lægge nyt 
papir i.

Nem betjening 

Få strømlinet den hurtige arbejdsproces med de 
brugervenlige og alligevel utrolig smarte funktioner 
i magicolor 2590MF. 128 MB hukommelse er 
integreret som standard og giver en hurtig aktion 
og reaktion. 10/100BaseT Ethernet og USB 2.0-
porte giver fleksible tilslutningsmuligheder på 
kontoret. Kontrolpanelet med tryk på én knap 
gør det muligt at tilpasse udskrivningsjobbene. 
Knapperne til kopiering i farve eller sort/hvid giver 
en mere omkostningseffektiv udskrivning, og du 
kan overvåge status på dine forbrugsvarer og 
maskinen via displayet. Det at kunne vedligeholde 
på afstand er en vigtig fordel: Med PageScope® 
Web Connection kan du direkte fra Pc'en holde styr 
på niveauet af papir og toner, e-mail-konfiguration, 
netværks- og faxindstillinger. Der er adgang til alle 
forsyningsdele via fronten, hvilket er praktisk og gør 
det muligt at udskifte forbrugsstoffer og genopfylde 
med papir på et øjeblik.
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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

1 Dupleksenhed understøtter kun almindeligt papir.
2 Tilføjelsen af ekstraudstyr kan betyde, at produktet ikke længere er kompatibelt. Nye bestemmelser kan medfører, at produktet ikke længere er kompatibelt. Energy Star-overholdelse er ikke en tilkendegivelse af, at EPA støtter noget produkt eller nogen 
tjeneste. Specifikationer og tilbehør er baseret på de oplysninger, der var tilgængelige på tidspunktet for trykning, og kan ændres uden varsel. Få de seneste oplysninger på www.konicaminolta.eu.
3 Den forventede levetid, der er angivet for den enkelte forbrugsvare til printeren, er baseret på udskrivning under bestemte driftsforhold, f.eks. sidedækning af et bestemt papirformat (5 % dækning af A4). Den reelle levetid af forbrugsvarerne vil afhænge af 
brugen og andre printvariabler, herunder sidedækning, sideformat, medietype, kontinuerlig udskrivning eller udskrivning med afbrydelser, omgivende temperatur og luftfugtighed. Få flere oplysninger om den forventede levetid på toner på  
http://printer.konicaminoltaeurope.com/tco

©2007 KONICA MINOLTA alle rettigheder forbeholdes. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. KONICA MINOLTA-logoet, magicolor, Emperon og Simitri HD, PhotoART 9600 er varemærker tilhørende KONICA MINOLTA. Alle andre varemærker 
eller registererede varemærker tilhører deres respektive ejere. 

www.konicaminolta.dk

Printproces
Printmetode:  
Elektrofotografisk printsystem med 
dobbeltlaser

Printhastighed A4:  
5 sider/min. farve, 20 sider/min. 
sort/hvid

Første side:  
13 sekunder eller mindre i sort/hvid,  
22 sekunder i farve

Første kopi:  
23 sekunder i sort/hvid,  
52 sekunder i farve

Opvarmningstid:  
75 sekunder eller mindre 

Maks. opløsning:  
2400 x 600 dpi

Normeret forbrug:  
35.000 sider pr. måned

Kopisystem
Hastighed ved løbende kopiering:  
5 kopier/min. i farve/20 kopier pr. 
minut i sort/hvid

Kopiopløsning:  
600 x 600 dpi

Kopier:  
1-99

Zoomområde:  
50-200 % (i trin på 1 %)

Scanningssystem
Scanningsteknologi:  
CCD-billedsensor, flatbed

Opløsning:  
600 x 600 dpi (maks.)

Maks. scanningsstørrelse:  
215 x 355 mm

Scanningstid:  
9,4 sekunder i sort/hvid (600 dpi),  
23 sekunder i farve (600 dpi)

Driverunderstøttelse:  
TWAIN- og WIA-kompatible

Dokumenthåndtering:  
Nuance PaperPort SE

Faxsystem
Send og modtag med internt 
faxmodul

Modemhastighed:  
33,6 Kbps V.34

Transmissionstid: 
3 sek./side (ved V.34)

Opkald med én berøring:  
9

Hurtig opkald:  
100

Hardware- og 
softwarespecifikationer
Hukommelse:  
128 MB

Printeremuleringer:  
Værtsbaseret (GDI)

Direkte print:  
PictBridge (direkte print fra 
digitalkamera via USB-vært)

Printerstyring:  
LinkMagic (værktøj til push-
scanning), PaperPort SE, FaxTalk, 
PageScope® Net Care, PageScope®-
netværksopsætning, PageScope®-
internetforbindelse

Farvesimuleringer:  
eAIDC (Enhanced Automatic Image 
Density Control)

Interfaceunderstøttelse
Ethernet 10/100Base TX, USB 2.0 
(højhastighed) ‘Plug and Play’-
understøttelse og PictBridge (direkte 
print fra digitalkamera via USB-vært)

Kompatibilitet med 
operativsystemer
Windows®:  
Vista™, XP, 2000

Macintosh®:  
OSX

Papirhåndtering
Standardpapirinput:  
200 ark 

Standardpapiroutput:  
100 ark i udbakke med forsiden 
nedad

Papirhåndtering (tilbehør):  
500 A4 ark i papirkassette

Understøttede medieformater:  
A4, A5, B5, Letter, Legal, J-Postcard, 
Executive, Government letter/legal, 
Folio, Double Postcard, Statement, 
UK Quarto, Foolscap, Letter Plus, 
Brugerdefineret  
(92-216 x 148-356 mm) 

Understøtte konvolutformater:  
Com10, C5, C6, DL, Monarch

Dupleksenhed1 – understøttede 
formater: 
A4 

Printområde:  
4 mm fra alle kanter

Papirvægt:  
Almindeligt papir (60-90 g/m2), 
kraftigt papir (91-163 g/m2), 
genbrugspapir (60-90 g/m2) – kun via 
multifuktionsbakke, dupleksfunktion1 
(60-90 g/m2)

Printmedier:  
Almindeligt papir, kraftigt papir, 
genbrugspapir, transparenter, 
brevpapir, konvolutter, etiketter, 
postkort, blankt papir

Fysisk
Mål:  
(D) 475 x (B) 528 x (H) 531 mm

Vægt:  
28 kg uden forbrugsstoffer;  
35,2 kg leveret med forbrugsstoffer

Elektrisk
Inputspændingsområde:  
220 ~ 240 V (± 10 %)

Frekvens:  
50 ~ 60 Hz (± 3 Hz)

Strømforbrug:  
Gennemsnit under udskrivning på 
600 W eller mindre

Standby på 250 W eller mindre

Energisparetilstand på 28 W eller 
mindre (Energy Star2-kompatibel)

Miljø
Temperatur:  
10 ~ 35 °C (drift)

Luftfugtighed:  
15 ~ 85 % relativ luftfugtighed (drift)

Støjniveauer:  
53 dB eller mindre (A) (udskrivning),  
57 dB eller mindre (A) (kopiering med 
automatisk dokumentføder),  
39 dB eller mindre (A) (standby)

Overholdelse af lovgivning/
sikkerhed
UL, cUL, FCC-B, DOC, VCCI, CE 
Marking, C-Tick, CDRH, WEEE, RoHS

Forbrugsstoffer3

Præinstalleret:  
Toner med cyan, magenta, gul  
(yder op til 1.500 sider) og sort, der 
yder op til 4.500 sider og OPC-tromle

Udskiftninger:  
Toner – standard: Cyan, magenta og 
gul – yder op til 1.500 sider 

Høj kapacitet: Cyan, magenta, gul og 
sort – yder op til 4.500 sider 

OPC-tromle: yder op til 45.000 print 
(sort-hvid)

Garantiperiode og 
betingelser
1 års on-site garanti (inden for EU, 
gælder lokal lovgivning).
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