
magicolor 8650DN
Den professionelle farvepartner  

Farveprinter til arbejdsgrupper 35/35 sider/min.
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magicolor 8650DN

magicolor 8650DN er i den grad farveorienteret. Ud over de kreative muligheder kan den også tilbyde 
hastighed og en professionel tilgang. Denne super A3+ printer er beregnet til mellemstore organisationer 
og kreative afdelinger, der har brug for en førsteklasses farveløsning, der kombinerer en formidabel 
mediefleksibilitet og et væld af efterbehandlingsmuligheder med muligheden for at holde et godt øje med 
omkostningerne. 

Den professionelle farvepartner

Få printkapacitet ud over det sædvanlige

Kom lynhurtigt igennem kæmpestore printjob med 
en tophastighed på 35 sider/min – ideel til grafiske 
miljøer og prepress-miljøer, hvor der er brug for 
hurtig udskrivning i farve i høj kvalitet. Oven i det 
skal lægges 100 % dupleksfunktion, den seneste 
ophavsbeskyttede Emperon™-controller og en 
PowerPC® 1 GHz processor plus 1 GB hukommelse. 
Det giver tilsammen et kontinuerligt output af store 
mængder. 

Hæfteenhed og ryghæftningsfunktion til 

automatisk fremstilling af brochurer

2 x 500 arks papirkassette

•

•

2 x 500 arks papirkassette•

Hæfteenhed til print af op til 1.200 ark og 

hæftning af 50 ark

1 x 500 arks papirkassette

•

•

Hæfteenhed, udbakke og mailbin-enhed til 

separation af print i 4 mailbins 

2.500 arks papirkassette

•

•
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Føj en ekstra dimension  

til dine farveprint

magicolor 8650DN’ens produktion af farveprint 
sker ikke blot utrolig hurtigt, men dertil kommer 
også en forbløffende høj grad af detaljerigdom. 
Konica Minoltas ophavsbeskyttede Simitri™ HD-
polymeriseret toner sammen med PhotoART 
19200's contone-printteknologi i 600 x 600 x 5-bit 
giver knivskarpe billeddetaljer og mere glidende 
farvegradationer. 5 bit til hver enkelt pixel betyder, 
at der produceres flere farver for hver pixel. 
Derudover forbedrer den ekstra bit gengivelsen 
og læsevenligheden af fine streger og tynde tegn. 
Understøttelsen af ICC-profilen gør det også nemt 
at overføre profiler. Det sikrer et mere præcist 
farveresultat. Farvene på billederne bliver kort sagt 
mere klare og levende med magicolor 8650DN!

Spar, når og hvor du kan

Når du skal udskrive interne dokumenter, kan 
magicolor 8650DN’s sparefunktion reducere 
tonerforbruget med 50 %. Dens praktiske funktion 
til automatisk farvegenkendelse skelner mellem 
farver og sort/hvid og farveprint, men kun når det 
er nødvendigt. Som en ekstra sparefunktion kan du 
også programmere, at der skal være begrænsning 
på adgangsrettigheder til farveprint, så det kun 
er bestemte brugere, der kan udskrive med fuld 
farvegengivelse.

Få den nyeste behandlingskapacitet og 

kompatibilitet der
Garanterer, at din brug af printeren er i 
overensstemmelse med de seneste standarder 
for dokumentbehandling. magicolor 8650DN’s 
topmoderne Emperon-system er forsynet med 
oprindelig XPS-support. Printkvaliteten er mere 
nøjagtig, og muligheden for at dele dokumenter 
på tværs af netværket er blevet bedre. Der er 
kompatibilitet med en række forskellige printersprog 
(PostScript®3™ og PCL®6), operativsystemer og 
forretningsprogrammer.

Få kreativitet ind i efterbehandlingen 
Få intern styring af den kreative del af printjobbene, 
som foregår internt i huset, ved hjælp af magicolor 
8650DN, og øg gennemslagskraften i brugerdefineret 
salgsmateriale, der virkelig trænger igennem. Med 
printeren er det muligt at producere rapporter og 
brochurer i kommerciel kvalitet. Det sker ved hjælp 
af den automatiske dupleksenhed og hæfteenheden. 
Og dens imponerende mediefleksibilitet og store 
udvalg af efterbehandlingsmuligheder gør det nemt 
at gøre det endnu mere raffineret: 

Dupleksenheden og alle papirkassetter kan Klare 
op til 256 g/m2

Op til 271 g/m2, etiketter, OHP osv. via den 
manuelle indføringsbakke
Bannere på 1,2 m og andre formater i overstørrelse
Forskudt sortering
Hulning og hæftning (ekstraudstyr)
Brochurefunktion til ryghæftede og falsede 
brochurer
Mailbin-enhed (ekstraudstyr) til separat udskrivning

 

Gør papirfunktionerne til en kreativ 

oplevelse
Du kan stole på enhedens store 
papirinputkapacitet, når du skal tøjle dens 
kreative og produktionsmæssige kræfter. Med en 
standardkapacitet på 1.150 ark (2 x 500 ark og en 
manuel indføringsbakke på 150 ark), der kan udvides 
med et udvalg af papirfunktioner på op til 3.650 ark, 
har magicolor 8650DN tilstrækkeligt med papir og 
funktionsmuligheder til at få dig igennem selv de 
største opgaver uden at give sved på panden.

magicolor 8650DN er din trofaste følgesvend, 
når det gælder farveprint. Det bedste inden 
for hastighed og produktivitet forenes med 
fantastiske kreative muligheder.

•

•

•
•
•
•

•

A4-format 297 x 1.200 mm
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Din Konica Minolta Business Solutions Partner:

Op til 3 års garanti og mere med PowerPack™ 
Konica Minoltas PowerPack™ er en løsning, der er skræddersyet til at give dig en udvidet garanti, en garanteret returværdi og særlige tilbud til din printer. 
Derudover kan du reducere belastningen af miljøet ved hjælp af vores Clean Planet Program (www.cleanplanet.com), der er en miljøvenlig måde, hvorpå du helt gratis kan returnere dine originale patroner. Konica Minolta forsøger via Clean Planet  at beskytte 
vores planet og bevare de dyrebare ressourcer. Det sker ved at genbruge 99 % af vores tonerpatroner. PowerPack™-programmet er også gratis og følger med magicolor® 8650DN. Læs mere om PowerPack™ www.konicaminolta-powerpack.com
1 Harddisk (ekstraudstyr) sørger for sikker udskrivning, korrektur efterfulgt af udskrivning, udskriv og parker-funktion og joblagring, stigning i brugerkonti fra 30 til 1.000, overførsel af skrifttyper, overførsel af ICC-profil, bakketilknytning, overførsel af makroer.
2 Tilføjelsen af ekstraudstyr kan betyde, at produktet ikke længere er kompatibelt. Nye bestemmelser kan medføre, at produktet ikke længere overholder forskrifterne. 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 forbrugsstoffer til printeren, er baseret på udskrivning under bestemte driftsforhold, f.eks. sidedækning på et bestemt papirformat (5 % dækning af A4). Den reelle levetid af forbrugsstofferne 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.
Alle specifikationer vedr. papirkapacitet gælder for A4-papir, 80 g/m2.
Alle specifikationer, der har med printhastighed at gøre, henviser til papir i A4-format, der udskrives krydsvis i en flersidet tilstand i simplex-indstillingen.
Nogle af produktillustrationerne viser systemerne med ekstraudstyr.
©2007 KONICA MINOLTA alle rettigheder forbeholdes. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. KONICA MINOLTA-logoet, magicolor, Emperon og Simitri HD er varemærker tilhørende KONICA MINOLTA. Alle andre varemærker eller registererede 
varemærker tilhører deres respektive ejere. 

Få flere oplysninger på www.konicaminolta.dk

Printproces
Printmetode:  
Tandem, fuldfarve, A3 laser
Printhastighed, A4:  
35 sider/min. i farve, 35 sider/min. 
i sort-hvid
Printhastighed, A3: 
17,7 sider/min. i farve, 17,7 sider/
min. i sort/hvid
Første side:  
8,5 sekunder i farve, 5,9 sekunder 
i sort/hvid
Opvarmningstid:  
75 sekunder eller mindre
Maks. opløsning:  
PhotoART 19200 (600 x 600 x 5-bit 
contone)
Normeret forbrug:  
Op til 150.000 sider pr. måned 

Hardware- og 
softwarespecifikationerne
Processortype:  
PowerPC® MC7447 @ 1 GHz, 64 BIT
Hukommelse:  
1.024 MB
Printeremuleringer:  
XPS, PostScript® 3,  
PCL®6c (PCL®5c + XL3.0)
Direkte print:  
PCL, PS, TIFF, JPEG, XPS, PDF 
(version 1.6) og Encrypted PDF-filer
Printerstyring:  
PageScope NetCare, PageScope Data 
Administrator, Direct Print Utility, Print 
Status Notifier, Log Management 
Utility, Driver Packaging Utility
Farvesimuleringer:  
SWOP, Commercial Press, Eurocolor, 

DIC, TOYO, Japan color, JMPA color, 
SNAP, PANTONE® Colour-tabeller, 
ICC-enhedsprofiler
Port til CF-kort:  
Standard
Harddisk (HDD)1:  
60 GB (ekstraudstyr)

Skrifttyper
137x PostScript 3-emulering, Latin-
skrifttyper, 80x PCL Latin-skrifttyper

Interfaceunderstøttelse
Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 
1000Base-T (understøtter TCP/IP, IPX/
SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), 
SMB, LPD, IPP1.1, SNMP, HTTP, IPv6)
USB 2.0

Kompatibilitet med 
operativsystemer
Windows®: 
2000/XP/XP64/VISTA 32/64
Macintosh®: 
OS9.2 / OSX 10.2,3,4 / OSX 10.4 
(Intel-version)
Netware®: 
Netware 4/5/6

Papirhåndtering
Standardpapirinput:  
2 x 500 ark,  
bakke til manuel indføring på 150 ark
Standardpapiroutput:  
250 ark i udbakke med forsiden 
nedad
Papirhåndtering (tilbehør):  
1 x 500 arks papierkassette, 2 x 
500 arks papierkassette, 2.500 
arks papierkassette til A4, bord, 
bannerbakke

Understøttede medieformater:  
A3, A3 Wide (311x457), A4, B5, 
B5(ISO), A5, A6, B6, B4, D8K, Ledger, 
Legal, Letter, G-Letter, Statement, 
Executive, Folio, UK Quatro, 
Foolscap, G-Legal, 4”x6”, 12”x18”, 
Brugerdefineret (90-311 * 140-
1200 mm)
Understøttede konvolutformater:  
Com10, C5, C6, DL, Monarch
Printområde:  
4,2 mm fra alle kanter
Papirvægt:  
64-256 g/m2 fra alle papirkassetter 
64-271 g/m2 fra bakke til manuel 
indføring 
64-256 g/m2 med dupleks
Printmedier:  
Almindeligt papir (64-90 g/m2),  
kraftigt papir 1 (91-150 g/m2),  
kraftigt papir 2 (151 -209 g/m2),  
kraftigt papir 3 (210-256 g/m2),  
kraftigt papir 4 (257-271 g/m2), 
genbrugspapir (64-90 g/m2),  
transparenter, papir med brevhoved, 
konvolutter, etiketter, postkort
Bannerbakke (ekstraudstyr):  
Op til 297 x 1200 mm, 127-210 g/m2 
Efterbehandler (ekstraudstyr): 
Forskudt, gruppering, hæftning, 
hulning, midterfalset, brochure

Valgfri konfiguration Slet 
stjernen
Hæfteenhed: 
200+1.000 ark, hæftning af op til 
50 ark
Udbakke: 
3. udbakke

Mail-bin-enhed: 
4-bin-mailbox
Ryghæftning: 
Midterfalsing, brochure
Hulleenhed: 
4 huller
Sikkerhedschip: 
Kryptering af data på harddisk
Connection-kort (ekstraudstyr) og 
USB-værtskort: 
Print fra USB-hukommelse, interface 
til godkendelsesenheder
Biometrisk (fingervenescanner) 
eller IC-kortgodkendelse: 
Brugergodkendelse, særlig funktion 
til sikker print

Fysisk
Mål:  
(D) 708 x (B) 643 x (H) 637 mm
Højde:  
89 kg med forbrugsstoffer, 
110 kg som pakket og leveringsklar

Elektrisk
Inputspændingsområde:  
220 ~240 V (± 10 %)
Frekvens:  
50/60 Hz (± 3 Hz)
Strømforbrug:  
1.500 W eller mindre 
gennemsnit under udskrivning på 
900 W eller mindre 
standby på 200 W eller mindre

Miljø
Temperatur:  
10 ~ 30 °C (drift)
Luftfugtighed:  
15 til 85 % relativ luftfugtighed (drift)

Akustisk støj:  
< 67 dB (A) (drift),  
< 43 dB (A) (standby)

Overholdelse aflovgivning/
sikkerhed2

UL, cUL, FCC-B, DOC, VCCI, CE 
Marking, C-Tick, CDRH, WEEE, RoHS

Forbrugsstoffer3

Præinstalleret:  
Cyan, magenta, gul toner – yder op til 
6.000 sider;  
sort toner – yder op til 9.000 sider 
Print unit med cyan, magenta, gul 
– yder op til 90.000 sider;  
Print unit med sort – yder op til 
120.000 sider 
Boks til affaldstoner – yder op til 
50.000 sider
Udskiftninger: 
Cyan, magenta, gul toner – yder op til 
20.000 sider;  
sort toner – yder op til 26.000 sider 
Print unit til cyan, magenta og gul 
– yder op til 90.000 sider;  
Print unit til sort – yder op til 
120.000 sider 
Boks til affaldstoner – yder op til 
50.000 sider

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