
Multifunktionel farveprinter til arbejdsgrupper 24/24 sider/min.

 magicolor 4690MF
Den intelligente allround-enhed til farver
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Den prisbillige alt i én-enhed, som sikrer
 kvalitet og hastighed

magicolor 4690MF

Mange freelancere og selvstændige forretningsfolk efterspørger en kompakt og effektiv farveløsning til små  
og mellemstore kontorer. Hvis du tilhører denne gruppe og skal bruge det hele meget hurtigt – udskrivning  
i farve og sort-hvid, kopier, fax og scanning – er magicolor 4690MF den ideelle multifunktionelle farveenhed.  
Den kombinerer samtlige disse funktioner i én samlet enhed, hvilket sparer plads og startudgifter. 

Magicolor 4690MF udskriver 24 A4-sider/min. i farve og sort-hvid. Den har et smart og robust design og er ovenikøbet 
udstyret med duplexenhed som standard og automatisk arkføder med duplexfunktion. Det intuitive betjeningspanel og 
den brugervenlige printerdriver gør magicolor 4690MF yderst nem at betjene og den brillierer med nem papirhåndtering 
og udskiftning af forbrugsstoffer.

Hvis du vil have farver i fantastisk kvalitet og høj hastighed 
samt allround-kommunikation, bliver du glad for magicolor 
4690MF. Det er den helt rigtige kompakte og økonomiske 
alt-i-én-enhed til det mindre, men travle kontor. 

magicolor 4690MF 

magicolor 4690MF  

vist med ekatra 

parpirkassette -  

fås som tilbehør
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Effektiv og alsidig kopiering  
og udskrivning
Magicolor 4690MF dækker alle dine udskrivnings- 
og kopieringsbehov og hjælper dig med nemt 
og hurtigt at fremstille f.eks. rapporter, præsen-
tationer og visitkort. Høj hastighed gør det nemt 
at udskrive 24 sider/min. i farve og sort-hvid. 
Magicolor 4690MF er udstyret med en lang række 
standardfunktioner inklusive automatisk arkføder 
med duplexfunktion og duplexenhed, 250-arks 
parpirkassette og 100-arks multibakke, hvilket gør 
den fleksibel og alsidig. Omfattende muligheder for 
tilslutning med 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet- 
og USB 2.0-porte. Papirbehandling op til 210 g/m2 
giver dig mulighed for at fremstille dit eget brevpapir 
og egne formularer og etiketter – og med den ekstra 
papirkassette (tilbehør) til yderligere 500 ark kan 
selv større printjob klares hurtigt og uden besvær.

Fax og scanning til effektiv  
kommunikation
Magicolor 4690MF er forberedt til ECM/Super G3 
og dermed en yderst effektiv fax, der kan sende 
og modtage dokumenter med høj hastighed. Den 
smarte og tidsbesparende adressebog indeholder 
220 hurtigkald og 16 numre, der aktiveres med 
én enkelt berøring. Den smarte pc-faxdriver giver 
mulighed for at sende dokumenter direkte fra din pc, 
uden at du behøver udskrive dem først. Med fax til 
e-mail funktionen kan du automatisk videresende fax 
til en e-mail adresse, så du bliver i stand til at læse 
faxen, før du beslutter, om du vil udskrive den. Andre 
praktiske funktioner omfatter tidsindstillet afsendelse 
og automatisk genopkald, hvilket gør faxopgaver 
væsentlig mindre tidskrævende.

Samtidig er magicolor 4690MF en hurtig og alsidig 
scanner, der behandler op til 24 originaler i minuttet. 
Forbedrede scanningsfunktioner på netværket giver 
dig fleksibilitet og omfatter scan til e-mail, FTP og 
SMB samt TWAIN og WIA scanning med mulighed 
for filformaterne PDF, JPEG og TIFF. Scan til USB 
hukommelse gør det hele endnu nemmere og giver 
dig mulighed for at scanne direkte til en USB-nøgle. 

Scanning er ovenikøbet blevet endnu nemmere 
med den medfølgende scanningssoftware Link 
Magic, som gør det muligt at scanne direkte 
fra pc – det er ikke nødvendigt at starte et nyt 
program. Sidst men ikke mindst indeholder den 
medfølgende scanningssoftware PaperPort 11SE 
en praktisk OCR-funktion, hvilket gør styring og 
arkivering af dokumenter lettere og hurtigere.

Suveræn kvalitet kombineret  
med økonomisk brug
Sammen med Konica Minoltas Simitri  ® HD-toner 
fremstiller magicolor 4690MF altid print af høj kvalitet. 
De ultrafine partikler i Simitri ® HD-toneren sikrer 
mere jævne og naturlige billeder ved både høj og 
lav tæthed, og giver mere fyldige overgange og en 
skarpere tekst. Printkvaliteten er fremragende med 
en opløsning, på helt op til 2.400 x 600 dpi og en 
lækker mat finish. Kantforbedring med LineArt giver 
førsteklasses resultater især for tekst, tynde streger 
og tegninger. 

Med magicolor 4690MF er der ikke nogen modstrid 
mellem kvalitet og økonomisk drift. Automatisk 
farvegenkendelse understøtter økonomisk 
udskrivning, fordi der kun bruges farvetoner dér, hvor 
det rent faktisk er nødvendigt. Økonomisk kopiering 
er gjort nemmere med to forskellige startknapper til 
kopiering i henholdsvis farve og sort-hvid, så du selv 
bestemmer, om du vil kopiere i farve eller ej. Med 
magicolor 4690MF‘s effektive funktion til at spare på 
tonerforbruget kan du også spare op til 50 % toner, 
f.eks. ved udskrivning af kladder eller dine egne 
dokumenter.
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Din Konica Minolta Business Solutions-partner:

Tekniske specifikationer
Udskrivningsbehandling
Udskrivningsmetode 
Tandem, fuldfarve, A4-laser
Printhastighed – A4 
Op til 24 sider/min., sort-hvid og farve
Første side 
18 sekunder eller mindre, sort-hvid 
og farve
Opvarmningstid 
58 sekunder eller mindre
Maks. opløsning 
2.400 x 600 dpi
Normeret forbrug 
120.000 sider om måneden
Printfunktioner 
Autozoom, N-up, plakattilstand,  
brochure, vandmærke,  
kvalitetsjustering, overlejring

Kopisystem
Kopihastighed 
Op til 24 kopier/min., sort-hvid og farve
Første kopi 
25 sekunder, sort-hvid, 
28 sekunder, farve
Kopioplwøsning 
600 x 600 dpi
Kopier 
1–99
Zoomområde 
25–400 % (1 % trin)
Kopieringsfunktioner 
2-i-1, 4-i-1, duplex-kopi, tætheds 
justering, elektronisk sætfunktion

Scanningsbehandling
Scanningsteknologi 
CCD-billedsensor, flatbed
Scanningshastighed 
Op til 24 originaler/min., sort-hvid 
og farve
Opløsning 
600 x 600 dpi (maks.)
Scanningsstørrelse 
Maks. A4, brugerdefinerede formater
Scanningsfunktioner 
TWAIN-scanning, Windows WIA-scanning 
Scan til e-mail, scan til SMB 
Scan til FTP, scan til USB-hukommelse

Filformater 
PDF, TIFF, JPEG

Faxbehandling
Send og modtag med internt faxmodul
Modemhastighed 
33,6 kb/s V.34
Transmissionshastighed 
3 sek./side (ved V.34)
Faxkodning 
MH, MR, MMH, JBIG
Hurtigkald 
220
Faxfunkioner 
Tidsskift, pc-fax, modtager til e-mail

Specifikationer for 
hardware og software
Processor 
200 MHz
Hukommelse 
256 MB
Printeremuleringer 
Værtsbaseret(GDI)
Printerstyring 
LinkMagic (værktøj til push-scanning),  
PaperPort SE, PageScope Net Care, 
PageScope Network Setup,  
PageScope Web Connection
Farvestyring 
eAIDC (Enhanced Automatic Image 
Density Control)

Understøttede grænseflader
10-Base-T/100-Base-TX Ethernet, 
USB 2.0 (High-Speed) Plug-and-Play-
understøttelse

Kompatibilitet med 
operativsystemer
Windows® 
2000, Server 2003, XP, Vista
Macintosh® 
OS 10.2.8 eller nyere

Papirhåndtering
Standardpapirinput 
250 ark 
100-arks multifunktionsbakke til 
manuel indføring

Standardpapiroutput 
250-arks outputbakke med forsiden 
nedad
Ekstraudstyr, papirhåndtering 
500-arks A4-papirkassette
Understøttede medieformater 
A4, A5, A6, B5, B5 (ISO), B6, letter, legal, 
16K, Kai16, Kai32, J-Postcard, executive, 
Government letter/legal, folio, double 
postcard, statement, UK Quarto, SP 
folio, foolscap, brugerdefineret format 
(92–216 mm x 148–356 mm)
Understøttede konvolutformater 
Com10, C6, DL, Monarch
Understøttede duplex-formater 
A4
Udskriftsområde 
Ca. 4 mm fra alle kanter
Papirvægt 
Almindeligt papir (60–90 g/m2) og 
genbrugspapir (60–90 g/m2), kraftigt 
papir (91–210 g/m2) – kun via multi-
funktionsbakke til manuel indføring 
Duplex (60–90 g/m2)
Printmedier 
Almindeligt papir, kraftigt papir, gen-
brugspapir, transparent, brevpapir,  
konvolut, etiketter, postkort,  
blankt papir

Fysiske
Dimensioner (B x D x H mm) 
590 x 539 x 578 mm
Vægt 
50 kg uden forbrugsstoffer, 
55 kg med forbrugsvarer isat, 
70 kg som pakket og leveringsklar

Elektrisk
Inputspændingsområde 
220-240 V (+– 10 %)
Frekvens 
50-60 Hz (+– 3 %)
Strømforbrug 
Maks. 1.250 W 
Gennemsnit under udskrivning 650 W 
eller mindre 
Standby 200 W eller mindre  
Energisparetilstand 25 W eller mindre

Miljø
Temperatur 
10-35 °C (i drift)
Luftfugtighed
15-85 % relativ luftfugtighed (i drift)
Støvniveauer 
54 dB eller mindre (A) (under udskrivning), 
56 dB eller mindre (A) (under kopiering 
med automatisk dokumentføder), 
39 dB eller mindre (A) (på standby)

Overholdelse af lovgivning/ 
sikkerhed
Doc, CE Marking, GS, EMC, WEEE, 
Energy Star, EcoMark

Forbrugsstoffer
Præinstalleret 
Cyan, magenta, gul og sort toner – 
giver op til 3.000 sider 
Cyan, magenta, gul og sort printen-
hed – giver op til 30.000 sider 
Affaldstonerbeholder – giver op til 
36.000 sider (sort-hvid),  
9.000 sider (farve)
Udskiftninger 
Cyan, magenta, gul og sort toner – 
giver op til 4.000 sider 
Cyan, magenta, gul og sort toner med 
høj kapacitet – giver op til 30.000 sider  
Printenhed med cyan, magenta, gul og 
sort – giver op til 30.000 sider 
Affaldstonerbeholder – giver op til 
36.000 sider (sort-hvid), 9.000 sider 
(farve)

Garantiperiode 
og betingelser
1 års garanti på stedet 
(inden for EU, er den nationale lovgiv-
ning gældende)

Alle specifikationer vedr. papirkapacitet gælder for A4-papir, 80 g/m2.

Alle specifikationer vedr. scannings-, kopierings- eller udskrivningshastigheder gælder for A4-papir, der scannes, kopieres eller udskrives på tværs i multiside-, simplex-funktion. 
Nogle af produktillustrationerne viser systemerne med ekstraudstyr. Understøttelse og tilgængelighed af de angivne specifikationer og funktioner varierer afhængigt af operativ 
system, programmer, netværksprotokoller samt netværk- og systemkonfiguration. I nogle tilfælde vil tilføjelse af bestemt ekstraudstyr medføre, at produktet ikke længere er kom-
patibelt. Oprettelse af nye regler kan medføre, at produktet ophører med at være kompatibelt. Kompatibilitet med Energy Star indebærer ikke, produktet eller ydelsen anbefales af 
det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur (EPA). Specifikationer og tilbehør er baseret på tilgængelige oplysninger på udgivelsestidspunktet, og der tages forbehold for ændringer 
uden varsel. 

Den angivne levetid for hver forbrugsvare i printeren er baseret på udskrivning under specifikke driftsforhold som f.eks. dækning af et papir med en bestemt størrelse (A4 med 
5 % dækning). Forbrugsvarernes reelle levetid vil variere afhængig af brugen og andre udskriftsparametre som sidedækning, sideformat, medietype, kontinuerlig udskrivning eller 
udskrivning med afbrydelser, omgivende temperatur og luftfugtighed.

©2008 KONICA MINOLTA. Alle rettigheder forbeholdes. KONICA MINOLTA-logoet, magicolor og Simitri HD er varemærker tilhørende KONICA MINOLTA. Alle andre varemærker eller 
registrerede varemærker tilhører pågældende ejere.

Websteder: www.konicaminolta.eu, www.konicaminolta.eu/cleanplanet

06
-2

00
8-

1Konica 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

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500 

http://www.ednord.dk



