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magicolor 7450II

Få uforlignelige udskrifter i farve med magicolor 7450II, en A3+ printer i topkvalitet designet til 
arbejdsgrupper i den kreative branche, der ofte bruger farver til intern udskrivning samtidig med, at 
de holder øje med omkostningerne. Avanceret teknologi producerer billeder i suveræn kvalitet med et 
minimum af indgriben fra brugerne og en utrolig hastighed. En fantastisk ydelse og brugervenlighed 
giver mulighed for ubegrænset kreativitet og større effektivitet i krævende netværksmiljøer.

Kreativitet og kraft: 
En effektiv kombination

Høj ydelse, lave omkostninger -  

en løsning til det kreative marked

At holde budgettet uden at gå på kompromis 
med professionel kvalitet er det, der gør magico-
lor 7450II til den ultimative printer for folk i den 
kreative branche. Den giver dig mulighed for at 
producere interne print med det samme og bruger-
tilpasse og genudskrive hurtigt, når der er brug for 
revideringer. Komplet dokumentfleksibilitet, øget 
printsikkerhed samt tids- og printbesparelser er 
værdifulde fordele for virksomheden. 
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Med magicolor 7450II betyder lavere omkostninger 
ikke, at du skal gå på kompromis med kvaliteten. 
Den bemærkelsesværdige PhotoART 9600 (600 x 
600 x 4-bit contone)-teknologi giver livlige kvalitets-
billeder ved krævende farveudskrifter. Høj ydelse, 
utrolig hastighed og omkostningskontrol giver dig 
noget for pengene. 

Denne intelligente enhed er den perfekte løsning til 
intern udskrivning, da den kan håndtere mediety-
per på op til 256 g/m2, herunder bannere på op til 
1200 mm. Dens fleksibilitet giver dig mulighed for at 
slippe kreativiteten løs og vælge de helt rigtige far-
ver, materialer og formater til et personligt og udsøgt 
layout. Den imponerer ikke kun med levende farver, 
men leverer også varen når det kommer til hastig-
hed. Takket være Emperon™ controlleren behandler 
magicolor 7450II dokumenter med en utrolig hastig-
hed, hvilket stort set eliminerer tiden mellem afsen-
delse af et job fra din computer, til du venter på, at 
den udskriver. 

Håndtering af komplette 

udskrivningsscenarier 

Hvad enten det drejer sig om udskrivning af brevpa-
pir, udskrivning i farve (A3+) eller komplekse bannere 
på op til 1,2 meter i længden, så går det som en leg 
med magicolor 7450II. Første side udskrives på kun 
10 sekunder, og enheden kan producere 25 sider/min. 
i farve eller sort/hvid (A4) eller 13 sider/min. (A3). Alt 
sammen mens PhotoART 9600 (600 x 600 x 4-bit 
contone)-opløsningen sørger for farver, der hele tiden 
er ægte og strålende med knivskarp grafik og tekst.

Fleksibilitet er kernen i magicolor 7450II. Med mulig-
hed for udskrivning af medier med en vægt på op 
til 256 g/m2 og med op til 210 g/m2 ved duplexud-
skrivning produceres professionelle interne stan-
dardrapporter, foldere, brochurer og udskrifter til 
korrektur i høj kvalitet nemt og hurtigt. En af de helt 
store fordele er, at kvaliteten er på et utroligt højt 
niveau samtidig med, at prisen pr. side er meget lav. 
Forbrugsstoffer med høj udskriftskapacitet sørger 
for, at du ikke behøver at skifte printerpatron så tit.

Printkvalitet og holdbarhed 

Simitri ® er Konica Minoltas unikke polymeriseret 
toner. Med en ekstrem fin og ensartet partikelform 
og -størrelse giver den mulighed for at udskrive 
digitale billeder i høj kvalitet utrolig billigt og med 
stor præcision. Kombineret med magicolor 7450II’s 
unikke farveadministrationssystem gengives fine 
linjer og små tegn smukt, mens fotografier og illu-
strationer bliver mere naturlige takket være Simitri ® 
tonerens evne til at forbedre halvtoner. Størrelsen og 
formen på tonerpartiklerne giver mulighed for større 
farveområde og forbedret udskrivningsskarphed. 
Samtidig giver Simitri ® mere effektiv dækning, så 
omkostningerne pr. side er lavere. 

Stol på suveræn kompatibilitet og 

problemfri behandling

Få glæde af magicolor 7450IIs Emperon™ system-
arkitektur, der giver dig total kontrol og maksimering 
af udskrivningshastigheden. Udnyt den problemfri 
kompatibilitet med de mest almindelige printersprog 
(PostScript ®3™, PCL ®6), operativsystemer og forret-
ningsapplikationer. Få problemfri dokumentbehand-
ling fra stort set alle kontor-, design- eller trykkerap-
plikationer. Udskriv billeder direkte fra dit digitalkame-
ra. Alle disse kombinerede funktioner giver effektivitet 
en helt ny dimension i udfordrende netværk.
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Tekniske specifikationer

Printproces
Printmetode
Desktop, tandem, fuldfarve
A3 laserprinter
Printhastighed (A4)
25 sider/min. i farve
25 sider/min. sort/hvid
Printhastighed (A3)
13 sider/min. i farve
13 sider/min. i sort/hvid
Første side
11,5 sek. i farve
9,5 sek. i sort/hvid
(standardpapir)
Opvarmningstid
99 sekunder eller mindre
Maks. opløsning
PhotoART 9600
(600 x 600 x 4-bit contone)
Mængde
120.000 sider/måned

Hardware og software 
muligheder
Processor
Freescale PowerPC 7447A 
@ 733MHz
Hukommelse
Standard: 256 MB, maks.:1.024 MB.
Harddisk2

40 GB (ekstraudstyr)
CF-kort 1

Standard: CF-kort-slot, 
Ekstraudstyr: CF-kort
Printeremulationer
PostScript 3 (3016), PCL 6 (XL3.0)
PCL 5e/c
Direkte print
PDF (Version 1.6), JPEG, TIFF
Printerstyring
PageScope® Net Care
PageScope® Web Connection 
(integreret webserver)
PageScope® Network Setup
PageScope® EMS Plug-in
PageScope® Plug and Print
PageScope® NDPS Gateway
PageScope® Direct print

Farvesimuleringer
SWOP, Commercial Press, Eurocolor, 
DIC, TOYO Japan color, JMPA color, 
SNAP, PANTONE® farvetabeller,
ICC-enhedsprofiler

Fonte
137 standard PostScript fonte
93 PCL skalérbare fonte
51 symbolindstillinger
10 standard line printerfonte

Grænseflade
10-/100-/1000-Base-T Ethernet
understøtter TCP/IP, EtherTalk, IPX/SPX, 
NetBEUI, IPP 1.1, UDP, SNMP, HTTP, 
HTTPS (kun til PS Web Connection) 
USB 2.0 (High-Speed)
PictBridge (Digitalkamera via USB host)

Operativsystem 
kompatibilitet
Windows®

2000, 2003, XP (32/64), 
Vista (32/64)
Macintosh®

OS X (10.2, 10.3, 10.4, 10.5)
Linux
Redhat v9.0, SuSE v8.2

Netware
Netware 4, 5, 6 eller senere

Papirhåndtering
Standard papirkapacitet
Papirkassette med plads til 250 ark
Manuel arkføder med plads til 100 ark
Standard papirkapacitet
Udbakke til 350 ark med forside nedad
Papirfunktioner (ekstraudstyr)
Papirkassette med plads til 500 ark 
(op til 3 enheder)
Printområde
4 mm højre/venstre
4,2 mm top/bund (A4)
2 mm fra alle kanter (A3W)

Medieformater
A3, A3 Wide (311 x 457), A4, B5, 
B5 (ISO), A5, A6, B6, B4, D8K, Ledger, 
Legal, Letter, G-Letter, Statement, 
Executive, Folio, UK Quatro, Foolscap, 
G-Legal, 4” x 6”, 12” x 18”, brugerde-
fineret (90–311 x 140–1.200 mm)
Konvolutter
Com10, C5, C6, DL, Monarch
Bannerformater
210 x 458 to 297 x 1.200 mm
Papirvægt
Almindeligt papir (64–90 g/m2), 
Tykt papir 1 (91–150 g/m2), 
Tykt papir 2 (151–209 g/m2), 
Tykt papir 3 (210–256 g/m2)
Duplex (ekstraudstyr)
A5–A3 Wide
64–256 g/m2

Printmedier
Almindeligt papir, tykt papir, 
genbrugspapir, transparent, brevhoved, 
konvolut, blankt papir, etiketter

Fysisk
Mål (B x W x H mm)
648 mm x 606 mm x 477 mm

Vægt
51 kg uden forbrugsstoffer
78 kg med forsendelsesemballage

Generelt
Strømforsyning
220 V ~ 240 V (+– 10%)
Frekvens
50 ~ 60 Hz (+– 3 %)

Strømforbrug
Maks. 1.450 W eller mindre
Gennemsnitligt under udskrivning 
750 W eller mindre
Standby 130 W eller mindre
Energisparetilstand 28 W eller mindre

Miljø
Temperatur
10 ~ 35 grader celcius (i drift)
Luftfugtighed
15% to 85% 

Støjniveau
52 dB eller mindre (A) 
(under udskrivning),
40 dB eller mindre (A) (i standby)

Godkendelses-/
sikkerhedsforskrifter
Doc, CE Marking, GS, EMC, WEEE, 
EcoMark

Forbrugsstoffer
Forinstalleret
Toner
CYMK – udskriver op til 3.000 sider 

Printenhed
CYM – udskriver op til 30.000 sider
K – udskriver op til 50.000 sider

Udskiftninger
Toner
CYM – udskriver op til 12.000 sider
K – udskriver op til 15.000 sider
Printenhed
CYM – udskriver op til 30.000 sider
K – udskriver op til 50.000 sider
Affaldstonerflaske
Udskriver op til 18.000 sider

Vedligeholdelsesdele
Transfer roller og ozonfilter 
Holder op til 120.000 sider
Transferbelt
Holder op til 120.000 sider
Fikseringsenhed
Holder op til 120.000 sider
Feed roller
Holder op til 200.000 sider

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

1) CF-kort giver mulighed for at gemme fonte/formularer/overlejringer/farveprofiler/makro, direkte print
2) Ud over alle de ekstra funktioner med CF-kort giver harddisk-kit (ekstraudstyr) mulighed for secure printing, print & hold, proof & print, job storing, samling, kontostyring

 Alle specifikationer vedr. papirkapacitet henviser til papir i A4-format med en gramvægt på 80.
 Alle specifikationer vedr. scannings-, kopierings- eller udkskriftshastigheder gælder for A4-papir, der scannes, kopieres eller udskrives i multiside-, simplex-funktion.
 Support og levering af de ovenfor anførte specifikationer og funktioner kan variere afhængig af operativsystemer, applikationer, netværksprotokoller samt netværks- og systemkonfigurationer.
 Den anførte forventede levetid på forbrugsstoffer er baseret på specifikke driftsbetingelser, såsom sidedækning for et bestemt sideformat (5 procent dækning på A4). Den anførte forventede 
levetid på forbrugsstoffer er baseret på specifikke driftsbetingelser og andre udskrivningsvariabler, herunder sidedækning, sideformat, medietype, kontinuerlig eller periodisk udskrivning, 
rumtemperatur og luftfugtighed. 

 Nogle af produktillustrationerne viser systemerne med ekstraudstyr.
 Specifikationer og tilbehør er baseret på de oplysninger, der var tilgængelige på udskrivningstidspunktet og kan ændres uden varsel. Konica Minolta garanterer ikke, at de anførte priser eller 
specifikationer er fejlfri.

 Microsoft, Windows og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
 Alle andre mærke- og produktnavne kan være registrerede varemærker eller varemærker tilhørende deres respektive ejere og anerkendes hermed.

For flere oplysninger, se www.konicaminolta.dk

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 11
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