
Klienci docelowi
n Dowolna grupa użytkowników, którym jest potrzebna niedroga 

kolorowa drukarka sieciowa
n Dzięki identycznej wydajności druku w trybie monochromatycz-

nym i kolorowym (do 24 str./min) ten model idealnie sprawdzi się 
w grupach roboczych i w niewielkich biurach, które intensywnie 
korzystają z drukarki

Proekologiczne technologie i niskie koszty użytkowania
n Moduł druku dwustronnego pomaga oszczędzić papier i obni-

żyć koszty drukowania
n W trybie oszczędzania toneru urządzenie zużywa znacznie 

mniej toneru kolorowego podczas drukowania zdjęć i ilustracji, 
zapewniając przy tym dużą wyrazistość i czytelność tekstu, 
dzięki czemu kasety z tonerem wymienia się rzadziej

n Wyjątkowo skuteczny tryb oszczędzania energii i zastosowanie 
toneru polimeryzowanego Simitri® HD o niższej temperaturze 
utrwalania zapewniają niskie zużycie energii

n Drukarka emituje do atmosfery niewielkie ilości CO2 dzięki 
obniżeniu zużycia energii i zastosowaniu wytwarzanego czę-
ściowo z biomasy toneru Simitri® HD. Stanowi idealny wybór 
dla osób, którym zależy na nowoczesnych technologiach 
i zminimalizowaniu emisji CO2

Łatwość obsługi
n Urządzenie jest gotowe do natychmiastowego rozpoczęcia 

pracy – wystarczy je rozpakować i podłączyć
n Logiczne rozmieszczenie i oznakowanie poszczególnych przy-

cisków zapewnia prostą i intuicyjną obsługę

n Ponieważ dostęp do materiałów eksploatacyjnych uzyskuje się 
od przodu urządzenia, ich wymiana jest łatwa i szybka

n Informacje o stanie drukarki i kaset z tonerem są wyświetlane 
na monitorze komputera

n Zastosowanie zintegrowanych kaset z tonerem eliminuje wiele 
czynności serwisowych

n Duża pojemność kaset z tonerem oznacza mniej przestojów 
i rzadszą wymianę kaset

Perfekcyjne połączenie niewielkich gabarytów z dużą 
prędkością drukowania
n Drukowanie sieciowe z imponującą prędkością: 24 str./min, 

zarówno w trybie monochromatycznym, jak i kolorowym
n Niewielkie gabaryty i wysokość tego modelu czynią z niego 

idealną drukarkę nabiurkową
n Pełna prędkość drukowania na obu stronach arkusza dzięki 

zastosowaniu montowanego standardowo zintegrowanego 
modułu druku dwustronnego

n Toner polimeryzowany Simitri® HD gwarantuje znakomitą 
jakość wydruków kolorowych

n Standardowy podajnik papieru zapewnia dużą wszechstronność 
w zakresie obsługi nośników: umożliwia korzystanie z nośni-
ków w formacie od A6 do A4 i o gramaturze papieru od 60 do 
210 g/m2

n Możliwość drukowania na niemal każdym nośniku – łatwe 
drukowanie zdjęć i etykiet, proste zadrukowywanie kopert itd.

n Wykaż się kreatywnością: drukuj różnego rodzaju dokumenty, 
takie jak prezentacje, ulotki, sprawozdania, a nawet ogromne 
plakaty, składające się maksymalnie z 25 arkuszy formatu A4 
(w trybie plakatu)

magicolor 3730DN
Wielkie możliwości w kolorze  
za niewielką cenę

Drukarka kolorowa o wydajności 24 str./min



Konica Minolta

Business Solutions Polska sp. z o.o.

ul. Muszkieterów 15

02–273 Warszawa

Tel.: +48 (22) 560 33 00

Faks: +48 (22) 560 33 03

www.konicaminolta.pl

Państwa partner w dziedzinie rozwiązań biznesowych firmy Konica Minolta:

*Deklarowana wydajność, mierzona zgodnie z normą ISO/IEC 19798

n Wszystkie parametry techniczne odnoszące się do pojemności tac na papier dotyczą papieru o rozmiarze A4 i gramaturze 80 g/m2.
n Wszystkie parametry techniczne odnoszące się do prędkości drukowania dotyczą papieru o rozmiarze A4 zadrukowywanego w poprzek, w trybie drukowania wielostronicowego, jednostronnie.
n Obsługa i dostępność wymienionych funkcji i parametrów technicznych różnią się w zależności od systemu operacyjnego, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
n Podany oczekiwany czas użytkowania materiałów eksploatacyjnych jest ustalony w odniesieniu do konkretnych warunków pracy, takich jak zapełnienie drukiem określonej części strony o danym 

rozmiarze. Rzeczywisty czas użytkowania materiałów eksploatacyjnych zależy od sposobu korzystania z urządzenia oraz innych zmiennych czynników, obejmujących zapełnienie stron, rozmiar 
stron, typ nośnika, częstotliwość korzystania z urządzenia, temperaturę i wilgotność otoczenia.

n Parametry techniczne i dane dotyczące akcesoriów są oparte na informacjach dostępnych w czasie drukowania i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
n Firma Konica Minolta nie gwarantuje, że parametry techniczne nie zawierają błędów.
n Nazwy Microsoft i Windows oraz logo Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
n Wszystkie inne marki i nazwy produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.

Więcej informacji można znaleźć w witrynie www.konicaminolta.pl.

Parametry techniczne
Proces drukowania
Metoda drukowania
Kolorowa laserowa drukarka nabiur-
kowa A4. Druk tandemowy.

Szybkość drukowania: 
Kolor: do 24 str./min
Mono: do 24 str./min

Szybkość drukowania dwu-
stronnego
Kolor: do 24 str./min 
Mono: do 24 str./min

Czas wydruku pierwszej strony 
Kolor: 16 s. 
Mono: 16 s.

Czas nagrzewania 
Poniżej 41 sekund

Rozdzielczość maks. 
2400 x 600 dpi

Miesięczna liczba wydruków 
Średnio 800 stron 
Maks. 120 000 stron

Konfiguracja sprzętu 
i oprogramowania
Typ procesora 
200 MHz

Pamięć 
Standardowo 32 MB

Zarządzanie drukarką 
PageScope WebConnection 
PageScope Netcare

Interfejsy 
10/100 Base-T Ethernet, 
USB 2.0 (Hi-Speed)

Zgodność z systemami 
operacyjnymi
Windows 
2000, Server 2003 (wersja 
32-/64-bitowa), 
Server 2008 (wersja 32-/64-bitowa), 
Vista (wersja 32-/64-bitowa), 
XP (wersja 32-/64-bitowa), 
Windows 7 (wersja 32-/64-bitowa)

Macintosh 
OSX 10.2.8, 10.3.9, 10.4, 10.5, 10.6

Obsługa papieru
Standardowy pojemnik na papier 
Kaseta na 250 arkuszy  
Wielofunkcyjny podajnik ręczny na 
1 arkusz

Standardowa taca na wydruki 
Taca odbiorcza na 200 arkuszy

Obszar zadrukowywany 
Ok. 4,2 mm od każdej krawędzi

Obsługiwane formaty papieru 
Podajnik papieru  
A4, A5, A6, B5, listowy, 
rozmiary niestandardowe  
(92–216 x 148–297 mm), 
gramatura 60–210 g/m2

Formaty obsługiwane przez 
podajnik wielofunkcyjny 
A4, A5, A6, B5, listowy, urzędowy, 
koperty C6/C10/DL i Monarch,  
rozmiary niestandardowe 
(92–216 x 148–356 mm), 
gramatura 60–210 g/m2

Nośniki obsługiwane przez moduł 
druku dwustronnego 

A4, B5; gramatura 60–210 g/m2

Gramatura papieru 
Zwykły papier (60–90 g/m2) 
Papier makulaturowy (60–90 g/m2) 
Gruby papier I (91–150 g/m2) 
Gruby papier II (151–210 g/m2) 
Papier powlekany I (100–128 g/m2) 
Papier powlekany II (129–158 g/m2)

Nośniki druku
Zwykły papier, papier makulaturowy, 
koperty, etykiety i pocztówki, papier 
gruby, papier powlekany, papier fir-
mowy

Funkcje drukowania 
Drukowanie wielu stron na jednej, 
plakat, broszura, sortowanie

Parametry fizyczne
Wymiary  
(szer. x gł. x wys., w mm) 
419 x 520 x 330

Masa 
21 kg (bez materiałów eksploata-
cyjnych) 
25,5 kg (z materiałami eksploata-
cyjnymi)

Parametry elektryczne
Zasilanie 
220–240 V (+/- 10%)

Częstotliwość 
50–60 Hz (+/- 3%)

Zużycie energii 
Poniżej 430 W (podczas pracy) 
Poniżej 90 W (w trybie gotowości) 
Poniżej 21,6 W (w trybie uśpienia)

Warunki otoczenia
Temperatura 
10–30°C

Wilgotność 
15–85% (względna)

Poziom hałasu 
49 dB (podczas drukowania) 
32 dB (w trybie gotowości)

Zgodność z przepisami/ 
normami bezpieczeństwa
Oznaczenie CE, GS, WEEE, RoHS,  
Energy Star

Materiały eksploatacyjne
Zainstalowane fabrycznie  
Toner (z modułem drukującym): 
Czarny – wydajność do 2 000 stron
Cyjan, magenta i żółty – wydajność do 
1 000 stron

Pojemnik na zużyty toner
Mono: wydajność do 20 000 stron
Kolor: wydajność do 9 000 stron

Tonery wymienne
Tonery standardowe (z modułem dru-
kującym): CMYK: do 3 000 stron

Tonery dużej pojemności (z modułem 
drukującym): CMYK: do 5 000 stron

Pojemnik na zużyty toner:
Mono: do 20 000 stron
Kolor: do 9 000 stron

Części zamienne
Zespół utrwalający 
Wydajność do 100 000 stron

Zespół transferowy 
Wydajność do 100 000 stron

Drugi zespół transferowy 
Trwałość do 100 000 stron

Rolka pobierająca 
Wydajność do 300 000 stron

Okres i warunki gwarancji
2 lata gwarancji w miejscu instalacji 
(w granicach UE, zastosowanie mają 
miejscowe przepisy)
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