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ΑΦΗΣΤΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 
ΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
RETHINK GRAPHIC COMMUNICATION

Εξοπλισμένο με φινίρισμα για φυλλάδια και συρραφή, εκτύπωση banner 
2 όψεων, υψηλή παραγωγικότητα έως 66 ppm, εξαιρετική ποιότητα 
εικόνας και πολλά άλλα, το AccurioPrint C4065 από την Konica Minolta 
προσφέρει πραγματικά τα πάντα σε ένα περιβάλλον εκτύπωσης μικρών 
τιραζ. Αυτός ο επαναστατικός εκτυπωτής έγχρωμης παραγωγής διαθέτει 
όλες τις δυνατότητες που χρειάζεται η επιχείρησή σας για να αναπτύξει 
εύκολα νέες ροές εσόδων και να επεκταθεί σε νέες αγορές.

Εξαιρετική ποιότητα σε κάθε 
εκτύπωση 

Το μηχάνημα δεν κάνει συμβιβασμούς όταν 
πρόκειται για την ποιότητα εκτύπωσης. 
Τεχνολογίες αιχμής, όπως η SEAD X 
διασφαλίζουν αξιόπιστη και συνεπή απόδοση.

Εξελίξτε την επιχείρησή σας
Το AccurioPrint C4065 επεκτείνει την 
επιχείρησή σας με νέες δυνατότητες. Το 
σύστημά μας προσφέρει τη μεγαλύτερη ποικιλία 
μέσων στην αγορά, από λεπτό έως παχύ 
χαρτί, ανάγλυφο χαρτί, φακέλους και πολλά 
άλλα. Υποστηρίζεται από τον νέο προαιρετικό 
αισθητήρα μέσων για να διασφαλίζεται η 
λειτουργία χωρίς προβλήματα.

Ένας κινητήρας μικρών 
διαστάσεων για όλα 
Το AccurioPrint C4065 είναι μια έξυπνη πρέσα 
εκτύπωσης για να επεκτείνετε την επιχείρησή 
σας όπως εσείς επιθυμείτε. Μπορείτε να 
εκτυπώσετε banner έως 864 mm με αυτομάτη 
διπλή όψη ή να εφαρμόσετε ενσωματωμένο 
φινίρισμα στις εκτυπώσεις.

Ενισχύστε την αποδοτικότητα
Οι χειριστές οποιουδήποτε συστήματος 
AccurioPress μπορούν να βασίζονται 
στην απλή εγκατάσταση, την εξαιρετικά 
αξιόπιστη διαδρομή χαρτιού, την εξαίρετη 
παραγωγικότητα και την εξαιρετική 
αυτοματοποιημένη σταθερότητα εικόνας. 
Η Ομάδα Ε&Α μας έχει δώσει ύψιστη 
προτεραιότητα στην ικανοποίηση των 
σημερινών υψηλών απαιτήσεων στον κλάδο 
της τυπογραφίας. Επιπλέον, το σύστημα 
AccurioPress ενσωματώνεται απρόσκοπτα 
σε διάφορες εφαρμογές λογισμικού από 
το χαρτοφυλάκιό μας που θα κάνουν την 
επιχείρησή σας πιο οικονομική.
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Simitri® HD E toner

Το Simitri® HD E εξασφαλίζει σταθερά εξαιρετική 
ποιότητα εξόδου εικόνας σε συνδυασμό με ποιότητα 
offset. Οι εικόνες που παράγονται έχουν έντονα άκρα 
και γραμμές, εξαιρετικά συμπαγή χρώματα, και 
εξαιρετική ποιότητα τόνου. Το μυστικό πίσω από την 
ποιότητα του γραφίτη Simitri® HD E είναι ότι 
σχεδιάστηκε για να ακολουθεί εύκολα την τραχύτητα 
της επιφάνειας του χαρτιού ώστε να επιτυγχάνει 
βελτιστοποιημένη και φυσική λάμψη για κάθε τύπο 
χαρτιού - από χαρτί με γυαλιστερή και ματ επίστρωση 
μέχρι χαρτί χωρίς επίστρωση.

S.E.A.D. X Image Processing

Η προηγμένη τεχνολογία επεξεργασίας χρωμάτων 
πέμπτης γενιάς της Konica Minolta ονομάζεται 
S.E.A.D. X, και σημαίνει “Screen-Enhancing Active 
Digital Process” (Ενεργή Ψηφιακή Διαδικασία 
Βελτίωσης Οθόνης), και συνδυάζει μια γκάμα τεχνικών 
καινοτομιών προκειμένου να εγγυηθεί πραγματικά 
εξαιρετική αναπαραγωγή χρωμάτων στην υψηλότερη 
ταχύτητα.

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΣΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
RETHINK TECHNOLOGY

κατάλληλες ρυθμίσεις χαρτιού από τον κατάλογο, 
γεγονός που αποκλείει τις λάθος ρυθμίσεις χαρτιού 
αποτρέποντας εσφαλμένες αποτυπώσεις και σπατάλη.

Αισθητήρας ανίχνευσης μέσων
Ο προαιρετικός αισθητήρας μέσων IM-101 ανιχνεύει 
αυτόματα τον τύπο, το βάρος, το πάχος και την 
επιφάνεια κάθε υποστρώματος και προτείνει τις 
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ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
PRINT SERVER
RETHINK YOUR USER EXPERIENCE    

Ο IC-607 CONTROLLER ΤΗΣ 
KONICA MINOLTA 
Ο controller Konica Minolta IC-607 διαθέτει ισχυρά οφέλη 
ροής εργασίας. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται, η εκτύπωση 
με ανάλυση 2.400 dpi στη μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης, η 
επεξεργασία RIP υψηλής ταχύτητας, η βελτιωμένη ακρίβεια 
στην αναπαραγωγή των χρωμάτων, οι λειτουργίες 
διαχείρισης χρωμάτων καθώς και η πλήρης συμβατότητα με 
λειτουργίες ελέγχου των εργασιών του εκτυπωτή και 
λειτουργίες επεξεργασίας.

O IC-419 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 
CONTROLLER ΤΗΣ FIERY 
Ως ενσωματωμένη εναλλακτική λύση controller Fiery®, το 
IC-419 προσφέρει έναν συνδυασμό προσιτότητας, 
ευέλικτης διαχείρισης χρωμάτων και υποστήριξης PCL και 
ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών ασφαλείας. Βοηθά στη 
βελτίωση της ευκολίας χρήσης των συστημάτων Accurio-
Press και απλοποιεί τις ροές εργασίας έτσι ώστε οι 
ψηφιακές έγχρωμες πρέσες μας να προσφέρουν 
πραγματικά επαγγελματικά αποτελέσματα εκτύπωσης, 
καθιστώντας οποιαδήποτε διαμόρφωση μια ιδανική 
επιχειρηματική λύση για τις εγκαταστάσεις εκτύπωσης της 
εταιρείας σας.
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Εξελισσόμαστε από την εξειδίκευσή μας σε τεχνολογίες 
ακριβείας και με περισσότερα από 80 χρόνια εμπειρίας στις 
βιομηχανίες εκτύπωσης και απεικόνισης, το AccurioPro 
αντικατοπτρίζει την αφοσίωσή μας στην ανάπτυξη 
τεχνολογιών που διαμορφώνουν την αγορά με 
λειτουργικότητα που επιτρέπει την εξέλιξη της επιχείρησής 
σας. Το AccurioPro, το σύνολο ψηφιακών λύσεων της Konica 
Minolta για επαγγελματικές εκτυπώσεις, αποτελεί ένα από 
τα πιο ευέλικτα και ισχυρά εργαλεία της βιομηχανίας για τη 
βελτιστοποίηση των λειτουργιών παραγωγής και ροών 
εργασίας.

Για όλες τις τυπογραφικές εταιρείας που θέλουν να 
ενσωματώσουν τις εκτυπώσεις τους καθώς και τις 
επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ψηφιακές εκτυπώσεις για 
να δημιουργήσουν τα δικά τους επιχειρησιακά και 
προωθητικά υλικά, το AccurioPro ενισχύει την ταχύτητα και 
την αποδοτικότητα, διευρύνει τις ικανότητες και τις 
υπηρεσίες και μειώνει την ανάγκη του ανθρώπινου 
δυναμικού. Όλα αυτά θα σας βοηθήσουν να αυξήσετε το 
κέρδος σας!

Η ολοκληρωμένη σειρά λειτουργιών που προσφέρει το 
AccurioPro συμπεριλαμβάνει κεντρική διαχείριση, λογισμικό 
για αυτόματη επεξεργασία ροής εργασιών, διαχείριση 
χρωμάτων, απρόσκοπτη ενσωμάτωση διαφορετικών 
τεχνολογιών εκτύπωσης και πλήρης συνδεσιμότητα με όλα 
τα συστήματα εκτύπωσης της Konica Minolta που 
χρησιμοποιούνται από την είσοδο έως την παραγωγή στην 
έξοδο.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΣ
RETHINK YOUR WORKFLOW
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AccurioPro 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
RETHINK YOUR WORKFLOW

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ

PRE-FLIGHT

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 
ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΥΡΑΣ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΡΟΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
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ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ 
AccurioPrint C4065
RETHINK PRODUCTION PRINTING

ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
AccurioPrint C4065
– Έως 66 έγχρωμες σελίδες A4 ανά λεπτό

– Έως 37 έγχρωμες σελίδες A3 ανά λεπτό

– Στοίβαξη έως 4.200 φύλλων

– Συρραφή δύο σημείων και γωνίας έως 100 φύλλων με 
αυτόματο μηχανισμό συρραφής

– Δημιουργία booklet έως 80 σελίδες (20 φύλλα)

– Διάτρηση 2 και 4 οπών

– Τρίπτυχο δίπλωμα

ΑΨΕΓΑΔΙΑΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΕΙΚΟΝΑΣ
– S.E.A.D. X Τεχνολογία και 
    ανάλυση 3.600 x 2.400 dpi x 8 bit
– Τεχνολογία γραφίτη Simitri V
– Τεχνολογία ελέγχου πυκνότητας της εικόνας

ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
– Πλατφόρμα μακράς διάρκειας, μέρη 

και ανταλλακτικά μακράς διάρκειας

– Ακριβής στοίχιση εμπρός προς πίσω

– Μηχανισμός κύλισης-ενσωμάτωσης

Η γέφυρα για την επιτυχία. Rethink versatility
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ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
PRINT CONTROLLER

– Απλές ρυθμίσεις καταλόγου υλικών

– Διαχείριση μονάδων αντικαθιστώμενων από τον 
χειριστή

– Υποστήριξη ανοιχτών API/IWS

– Ευελιξία στην επιλογή controller: 

   EFI® ή Konica Minolta

– Ενσωμάτωση με υβριδικές ροές εργασίες

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΣΑΡΩΣΗ

– Ο διπλός σαρωτής σαρώνει έγγραφα 
σε μία διαδρομή

– Ανιχνευτής διπλών φύλλων

–  Μέγιστο 280 ipm (A4, 300 dpi)

– Χωρητικότητα σαρωτή 300 φύλλα

ΑΨΕΓΑΔΙΑΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΕΙΚΟΝΑΣ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ 
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ
– Αναρρόφηση αέρα και τεχνολογία τροφοδοσίας 

χαρτιού με υποβοήθηση αέρα ως επιλογή

– Εκτύπωση φύλλου μεγάλου μήκους έως 

    1.300 mm (μονή όψη), 864 mm (διπλή όψη)

– Έως και 360 gsm βάρος χαρτιού σε εκτύπωση μονής και διπλής όψης

– Ο προαιρετικός αισθητήρας μέσων εκτιμά το βάρος και τον τύπο χαρτιού

– Λειτουργία εκτύπωσης φακέλου στάνταρ

– Υποστήριξη για ανάγλυφο χαρτί

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩΝ

Η γέφυρα για την επιτυχία. Rethink versatility
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Letter fold 

 
2/4 hole 

Punching

 
Two-point 

stapling

 
Corner  

stapling

 
Stacking 

 
Booklet 

 
Post  

Insertion

Open stacker
OT-512

Staple finisher
FS-532m

Multi purpose stacker
Plockmatic MPS-130

optionalstandard

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
RETHINK FLEXIBILITY
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1. ΑΠΛΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ
με έως 66 ppm έγχρωμες και 81 ppm ασπρόμαυρες 

σελίδες ανά λεπτό και 100% παραγωγικότητα διπλής όψης.

2. ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ 
με την τεχνολογία απεικόνισης και την ανάπτυξη γραφίτη 

της Konica Minolta.

5. ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΑΣ
και εκπληρώστε τις σύγχρονες απαιτήσεις για ευέλικτα και δημιουργικά 

προϊόντα εκτύπωσης.

6. ΕΞΑΙΡΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 
ΧΑΡΤΙΟΥ

Υλικά έως 360 gsm. Εξαιρετική ευελιξία με κορυφαίες 
εκτυπώσεις banner, δυνατότητες εκτύπωσης φακέλων και 

ειδικών χαρτιών.

10 ΚΑΛΟΙ ΛΟΓΟΙ
ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ
 AccurioPrint C4065
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3. ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 
στο χαρτοφυλάκιο εφαρμογών της Konica Minolta.

4. ΕΞΥΠΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 

με στιβαρές δυνατότητες εκτύπωσης

7. ΥΨΗΛΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 
με ανθεκτικά εξαρτήματα και στιβαρή κατασκευή

8.  ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ
Η ακριβής αντιστοίχιση χρωμάτων, ακόμη και για τους χειριστές, 

ελαχιστοποιεί τις καμπύλες εκμάθησης

9. ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
π.χ. νέες βελτιωμένες κουκίδες, σύστημα ελέγχου 

συμπτώσεων.

10. ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ 
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 με βελτιωμένες τεχνολογίες.

Η γέφυρα για την επιτυχία. Rethink versatility
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ΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ 
ΔΕΙΞΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ  
RETHINK TOMORROWS BUSINESS

Εμπορικοί εκτυπωτές
Το AccurioPress C4065 σάς υποστηρίζει στην ανάπτυξη της 
επιχείρησής σας και στο να επιτυγχάνετε τη μέγιστη 
επιστροφή από την επένδυσή σας. Η υψηλή ταχύτητα, η 
υψηλή παραγωγικότητα και ο υψηλός χρόνος λειτουργίας 
σας βοηθούν να επιτύχετε τους μικρότερους χρόνους 
ανάκαμψης, ενώ η μεγάλη ευελιξία μέσων με αποθέματα 
έως 1.300 mm, μεγάλα φύλλων μεγάλου μήκους έως 360 
mm, φακέλους και δομημένα μέσα θα ενισχύσουν 
περαιτέρω την ποικιλία των προσφορών εκτύπωσης. 

CRDs
Το AccurioPress C4065 παρέχει τον υψηλότερο βαθμό 
αυτοματισμού και παράγει ποιότητα στο υψηλότερο 
επίπεδο. Με το επαγγελματικό εσωτερικό φινίρισμα, 
μπορείτε να δημιουργήσετε έτοιμα προϊόντα με το πάτημα 
ενός κουμπιού. Η πολύπλευρη ευελιξία των μέσων καθώς 
και η υψηλή παραγωγικότητα καθιστούν τη σειρά προϊόντων 
μια σταθερή και κερδοφόρα επένδυση για το μέλλον.

Sustainability
Η Konica Minolta προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη και 
ενσωματώνει περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις 
στις επιχειρησιακές της στρατηγικές. Κατά τη δημιουργία 
της επιχείρησής σας μπορείτε να βασίζεστε τα προϊόντα 
της Konica Minolta για να στηρίξουν την οικολογική 
στρατηγική σας.

Η Konica Minolta έχει δεσμευτεί στο να βοηθήσει την 
αποφυγή της υπερθέρμανσης του πλανήτη και 
προσπαθεί σκληρά να μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 
την3 κατασκευή των προϊόντων, τη διανομή των 
προϊόντων, στο στάδιο των πωλήσεων και κατά τη 
διάρκεια χρήσης του προϊόντος με ακόμα πιο αυστηρούς 
στόχους από αυτούς που απαιτεί το Πρωτόκολλο του 
Κιότο.

Διευκολύνοντας την ουδετερότητα του άνθρακα, η Konica 
Minolta προτείνει στους πελάτες της αντιστάθμιση των 
αναπόφευκτων εκπομπών CO2 για εκτυπώσεις 
παραγωγής. Μαζί με τους ειδικούς του Climate Partner, 
προσφέρουμε μια νέα και σε βάθος ιδέα για τις 
επαγγελματικές συσκευές παραγωγής.

Η γέφυρα για την επιτυχία. Rethink versatility
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CONTROLLER AND OPTIONS
RETHINK THE NEEDS

FIERY IMAGE CONTROLLER IC-419
Architecture Internal

OS Windows 10

CPU Intel® Pentium® Processor G4400

Clock speed 3.3 GHz

RAM std 8 GB

HDD 500 GB

Page-description language Adobe PostScript 3; native PDF print support V2.0;  
183 Adobe PS fonts; APPE v5; PCL5/PCL6; Optimized PDF & PS;  
Fiery FreeForm Plus; Fiery FreeForm

Applicable OS Windows 8.1/10; Windows Server 2012/2016/2019;  
Mac OS X 10.11–15

KONICA MINOLTA IMAGE CONTROLLER IC-607
Architecture Internal

OS Linux 

CPU Intel® Pentium® Processor G4400

Clock speed 3.3 GHz

RAM std 16 GB

HDD 2 TB (2 x 1TB)

Page-description language Adobe PostScirpt 3; TIFF v6; PDF 1.7, X-1a, X-3, X-4, VT2;  
PPML 2.2; PCL 5c, XL; PCL XL; JDF/JMF

Applicable OS Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019;  
Mac OS X 10.11–15 

OPTIONS
KM Image Controller IC-607

EFI internal Controller IC-419

Paper Feeding Unit PF-602m

    Dehumidifier heater HT-504

Paper feeding unit PF-707m

    Dehumidifier heater HT-506

Large capacity feeding unit LU-202m

    Dehumidifier heater for LU HT-503

    Envelop printing guide for LU MK-746

Large capacity feeding unit (banner) LU-202XLm

Multi bypass feeding MB-508

    Banner Paper Feeder kit MK-760

Multi bypass tray MB-509

Intelligent Media Sensor IM-101

Output Tray OT-511

Envelop Fusing Unit EF-107

Long Sheet Kit (Output) MK-761

Stapling Unit FS-532m

    Saddle Stitcher Kit SD-510

    Punch Kit PK-525

    Post Inserter Kit PI-502

    Press & Trim Kit PT-220

    Corner Forming Kit SF-204

Output Tray Unit OT-512

Η γέφυρα για την επιτυχία. Rethink versatility

PB





Konica Minolta Επιχειρηματικές Λύσεις Ελλάς, Μεσολογγίου 3, 14451 Μεταμόρφωση, Αθήνα 

www.konicaminolta.com.gr 11
/2

0
2

0

SYSTEM SPECIFICATIONS
Resolution 3,600 x 2,400 dpi x 8 bit

Paper weight 62 – 360 g/m2

Paper sizes 330.2 x 487.7 mm  

330.2 x 864 mm (max.duplex)  

330.2 x 1300 mm (max. simplex)

Paper input Max.: 7,500 sheets

Dimension (WxDxH) 800 x 903 x 1076 mm

Unit weight 316 kg

PRODUCTIVITY
AccurioPrint C4065

A4 – max. per minute 66 ppm

A3 – max. per minute 37 ppm

– Όλες οι προδιαγραφές αναφέρονται σε χαρτί μεγέθους A4 και ποιότητας 80 gsm.
– Η υποστήριξη και η διαθεσιμότητα των αναφερόμενων προδιαγραφών και λειτουργιών ποικίλλει 
ανάλογα με τα λειτουργικά συστήματα, τις εφαρμογές και τα πρωτόκολλα δικτύου καθώς και τις 
διαμορφώσεις δικτύου και συστήματος.
– Το δηλωμένο προσδόκιμο ζωής κάθε αναλώσιμου βασίζεται σε συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας, 
όπως η κάλυψη της σελίδας για ένα συγκεκριμένο μέγεθος (κάλυψη 5% του Α4). Η πραγματική ζωή κάθε 
αναλώσιμου ποικίλει ανάλογα με τη χρήση και άλλες μεταβλητές εκτύπωσης, όπως η κάλυψη της σελίδας, 
το μέγεθος της σελίδας, ο τύπος του μέσου, η συνεχής ή διαλείπουσα εκτύπωση, η θερμοκρασία του 
περιβάλλοντος και η υγρασία.
– Ορισμένες από τις εικόνες του προϊόντος περιέχουν προαιρετικά αξεσουάρ.
– Οι προδιαγραφές και τα αξεσουάρ βασίζονται στις διαθέσιμες πληροφορίες κατά την εκτύπωση και 
υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
– Η Konica Minolta δεν εγγυάται ότι οι αναφερόμενες τιμές προδιαγραφές δεν περιλαμβάνουν λάθη 
και σφάλματα.
– Όλες οι επωνυμίες και τα εμπορικά σήματα μπορεί να είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα 
των αντίστοιχων κατόχων τους και αναγνωρίζονται με το παρόν.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
RETHINK PRODUCTION PRINTING 


