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Kvalitet og økonomi

Med Simitri® HD-toner til magicolor 4750EN/DN 
opnår du en utrolig høj printkvalitet. De små, ensar-
tede tonerpartikler i den polymeriserede toner sikrer 
blødere, mere naturlige billeder, med flere farveto-
ner og tydeligere tekst. Samtidig får du print, der er 
meget holdbare, og som ikke flosser selvom papiret 
falses. 

Med disse printere går kvalitet og økonomi op i en 
højere enhed! Den effektive tonersparefunktion gør 
dem utrolig økonomiske, så du kan spare helt op til 
50 %, f.eks. når du udskriver udkast eller dine egne 
dokumenter. Der bruges mindre toner til at udskrive 
billeder og illustrationer, mens teksten forbliver tyde-
lig og letlæselig. 

magicolor 4750EN/DN bliver endnu mere økonomisk 
i brug med de to strømsparetilstande: Strømforbruget 
reduceres i standby-tilstand - men printeren er stadig 
klar til hurtigt at udskrive. Herudover kan du program-
mere printeren til at gå i dvale efter et nærmere 
angivet tidsrum. Det giver dig mulighed for at spare 
meget energi, når du ikke bruger printeren og kræver 
minimal opvarmningstid før print.

Alsidig mediebehandling

magicolor 4750EN/DN’s standard papirkassette 
understøtter en lang række forskellige medietyper  
fra format A6 til A4, og brugeren kan printe på medier 
med en vægt på mellem 60 og 210 g/m2. Standard 
duplexenheden i magicolor 4750DN understøt-
ter samme papirvægt i A4-format. Med en ekstra 
papirkassette kan du øge papirkapaciteten på begge 
printere til hele 850 ark. Takket være den attraktive 
mediefleksibilitet vil du opleve, hvor nemt det er at 
udskrive din daglige korrespondance, udarbejde 
præsentationer, flyers, etiketter og udskrive på 
konvolutter. Til specielle effekter kan du benytte 
den smarte Poster mode til at printe ét stort billede 
fordelt på op til 16 sider.

magicolor 4750EN og magicolor 4750DN

Hvis du er på udkig efter en hurtig farveprinter til dit skrivebord, så er magicolor 4750EN og magicolor 4750DN det 
ideelle valg! Med deres lave højde og kompakte design er de ideelle som skrivebordsenheder og imødekommer 
stort set alle behov på det lille kontor. De leverer effektiv netværksudskrivning på 30 sider/min. i farver og sort/
hvid. Med deres hurtige udskrivning af første side på kun 12,9 sekunder kan de producere enkelte udskrifter og 
små oplag til en god pris uden tidsspild.

Hurtig og alsidig
 udskrivning i farver

Kompakt og produktiv

magicolor 4750EN og 4750DN er 2 kompakt desig-
nede enheder, hvilket gør dem ideelle som hurtige 
netværksprintere med en udskrivningshastighed på 
30 sider/min. i farver og sort/hvid. Med indbygget 
duplexenhed leverer magicolor 4750DN dobbeltsidet 
udskrivning med 100 % ydelse og maksimal driftsik-
kerhed i samme kompakte design som magicolor 
4750EN. De er begget udstyret med mange funktio-
ner og imponerer med en 800 MHz CPU plus 256 MB 
hukommelse, Gigabit Ethernet samt understøttelse 
af PCL og PostScript med mulighed for udvidelse til 
XPS (ekstraudstyr). Hvis du tit udskriver større oplag, 
kan du ganske enkelt opgradere printerne med en 
ekstra papirkassette for at maksimere effektiviteten, 
uden at det kræver mere plads på dit skrivebord.

Imponerende brugervenlighed

Brugervenlighed er et af højdepunkterne ved magi-
color 4750EN/DN. Med deres store baggrundsbely-
ste display og logiske knapper er de utrolig nemme 
at aflæse og betjene. Du behøver ikke bekymre dig 
om tonerstatus - det kan du se på din pc. Når det 
er tid til at skifte tonerpatron, vil du blive overrasket 
over, hvor nemt det er. Print kan udskrives direkte 
fra en USB Memory Stick via den indbyggede USB 
host-funktionen. Med trådløs LAN-forbindelse som 
ekstraudstyr vil din farveprinter blive endnu mere 
brugervenlig.

Miljøvenlig

Konica Minolta tager miljøet alvorligt og har fokus 
på at nedbringe sine produkters påvirkning af miljøet 
på alle trin i produktets livscyklus. Produktionen af 
Simitri® HD- polymeriseret toner genererer betydeligt 
lavere CO2-udslip i forhold til konventionelle pulver-
tonere. Herudover har Simitri® HD en langt lavere 
smeltetemperatur, hvorved der spares hele 15 % 
energi ved hver udskrivning. Med Konica Minoltas 
Clean Planet-program kan du være med til, at dine 
brugte tonerpatroner bliver genbrugt helt gratis. 
Patronerne genbruges effektivt og er med til at 
mindske belastningen på miljøet.

magicolor 4750EN

magicolor 4750DN

standard

magicolor 4750EN

magicolor 4750DN

med ekstra papirkassette

Konfiguration magicolor 4750EN magicolor 4750DN

Duplex X

Ekstra papirkassette til 500 ark X X
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1 CF-kort (ekstraudstyr) giver mulighed for direkte print (PDF, TIFF, JPEG), downloading af fonte/profiler/overlays, samling, PageScope Account Manager, direkte print af PDF.
2 Harddiskpakke (ekstraudstyr) for sikker print, proof-then-print, print & hold, job storing, XPS-emulation og brug af downloadede profiler samt mange andre ekstra funktioner med CF-kort.
3 Duplex til magicolor 4750DN som standard, duplex fås ikke til magicolor 4750EN
4 Til magicolor 4750DN

n Alle specifikationer vedr. papirkapacitet henviser til papir i A4-format med en gramvægt på 80.
n Alle specifikationer vedr. scannings-, kopierings- eller udskrivningshastigheder gælder for A4-papir, der scannes, kopieres eller udskrives på tværs i multiside-, simplex-funktion.
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 (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. 
n Nogle af produktillustrationerne viser systemerne med ekstraudstyr.
n Specifikationer og tilbehør er baseret på de oplysninger, der var tilgængelige 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.dk

Tekniske specifikationer

Printproces
Printmetode 
Desktop, tandem, fuldfarve, A4 
laserprinter

Printhastighed 
Op til 30 sider/min. i farver 
Op til 30 sider/min. i sort/hvid

Printhastighed ved duplex 3 
Op til 30 sider/min. i farver 
Op til 30 sider/min. i sort/hvid

Første side 
12,9 sekunder i farver 
12,9 sekunder i sort/hvid

Opvarmningstid 
Ca. 39 sekunder

Maks. opløsning 
600 x 600 dpi x 3 bit

Månedlig printvolumen 
Ca. 1.100 sider  
Maks. 120.000 sider

Hardware- og  
softwaremuligheder
Processor 
800 MHz

Hukommelse 
Standard: 256 MB 
Maks.: 768 MB

Printeremulationer 
PCL6, PCL5e/c, PostScript3, XPS 2

Direkte print 1  
PDF (version 1.7),  
JPEG, TIFF, XPS 2

Printerstyring 
PageScope NetCare Device Manager 
PageScope WebConnection 
PageScope Direct Print 
PageScope Data Administrator

Colour simulations 
SWOP, Commercial Press,  
Eurocolor, DIC, TOYO

CF-kortadapter1 
(ekstraudstyr)

Harddisk (HDD)2 

40 GB (ekstraudstyr)

Fonte 
137 standard Post Script fonte, 
93 PCL skalerbare fonte, 51 
symbol fonte, 10 standard line 
printer fonte

Grænseflade 
10/100/1,000 Base-T Ethernet 
USB 2.0 (high speed) 
USB host port 

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

Macintosh 
OSX 10.2.8, 10.3.9, 10.4, 10.5

Linux 
Redhat, SUSE

Netware 
Netware 4, 5, 6

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

Standard papirkapacitet 
200 ark

Papirfunktioner (ekstraudstyr): 
500 arks (A4) kassette

Printområde: 
Ca. 4,2 mm fra alle kanter

Mediesupport standard papir-
kassette 
A4, A5, A6, B5, Letter, brugerdefi-
neret (92 – 216 x 148 – 297 mm)  
Papirvægt 60 – 210 g/m2

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

Mediesupport duplexenhed 3 

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, 
etiket, postkort, tykt papir, coated 
papir, brevhoved

Printerfunktioner 
N-up, poster, brochurer, samling1, 
auto/foto/præsentation

Fysisk
Mål (BW x D x H i mm) 
419 x 523 x 330

Systemvægt 
magicolor 4750EN 
21,3 kg u. forbrugsstoffer 
25,9 kg m. forbrugsstoffer

magicolor 4750DN 
22,0 kg u. forbrugsstoffer 
26,4 kg u. forbrugsstoffer

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

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

Strømforbrug 
Ca. 460 W (under udskrivning) 
Mindre end 166 W (i strømspa-
retilstand) 
Mindre end 34 W (i dvaletilstand)

Miljø
Temperatur 
10 ~ 30 °C

Luftfugtighed 
15 ~ 85 % RH

Støjniveau 
54 dB under udskrivning 
39 dB i standby

Godkendelses-/  
sikkerhedsforskrifter
CE-mærket, GS, WEEE, RoHS, 
Energy Star 4, Blaue Engel 4

Forbrugsstoffer
Forinstalleret 
Toner:  
Cyan, magenta, gul og sort - 
udskriver op til 2.000 sider

Printenhed:  
Cyan, magenta, gul og sort - 
udskriver op til 30.000 sider

Affaldstonerflaske:  
Sort/hvid - udskriver op til 
36.000 sider 
Farver - udskriver op til 
9.000 sider

Udskiftninger 
Standardtoner:  
Cyan, magenta, gul og sort - 
udskriver op til 4.000 sider

Toner med høj kapacitet:  
Cyan, magenta, gul og sort - 
udskriver op til 6.000 sider

Printenhed:  
Cyan, magenta, gul og sort - 
udskriver op til 30.000 sider

Affaldstonerflaske:  
Sort/hvid - udskriver op til 
36.000 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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Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s
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2620 Albertslund

Hjulmagervej 4B
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9200 Aalborg SV

Tlf. 72 21 21 21 
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