
Drukarki kolorowe 30/30 i 35/35 str./min 

magicolor 5650EN       
magicolor 5670EN

Ekonomiczny druk kolorowy



magicolor 5650EN i magicolor 5670EN

Drukarki magicolor 5650EN i magicolor 5670EN sprawdzą się w każdym biurze jako znakomite, wydajne 
urządzenia do druku kolorowego. Wyposażenie tych wszechstronnych drukarek w najnowszą wersję kontrolera 
Emperon™ zapewnia sprawny i szybki druk kolorowy w małych zespołach i grupach roboczych. Dzięki bardzo 
efektywnemu trybowi oszczędności tonera znakomita jakość druku nie wymaga już rezygnacji z ekonomicznego 
drukowania. Wyjątkową elastyczność zapewnia szeroki wybór opcji, takich jak dodatkowe podajniki papieru, 
moduł druku dwustronnego, dysk twardy i moduł wykańczający.

Ekonomiczny druk kolorowy

Cudowna szybkość i moc

Magicolor 5650EN i magicolor 5670EN drukują 
w kolorze z imponującą szybkością 30 i 35 str./min. 
To naprawdę szybki druk kolorowy! Pełne wykorzy-
stanie tych zdolności umożliwiają nowoczesne kon-
trolery Emperon; obie drukarki oprócz języków PCL 
i PS obsługują – zastosowany w systemie Microsoft 
Vista – format plików XPS, a dzięki dużej pojemności 
pamięci, sięgającej nawet 1024 MB, zapewnią rze-
czywisty wzrost wydajności w każdym biurze. 

magicolor 5650EN i magicolor 5670EN

standardowa konfiguracja

magicolor 5650 EN-d 

i magicolor 5670EN-d 

z modułem druku 

dwustronnego

magicolor 5670EN (MPC) 

z kasetą wielofunkcyjną 

magicolor 5670EN-dth 

z modułem druku dwustronnego, 

dolnym podajnikiem papieru 

i dyskiem twardym 40 GB

magicolor 5670EN-dthf 

z modułem druku dwustronnego,

dolnym podajnikiem papieru,

dyskiem twardym 40 GB i modułem

wykańczania przez zszywanie



Każdy doceni wyjątkową 

jakość kolorów 

Drukarki te gwarantują olśniewające rezultaty przy 
każdym zastosowaniu – od literatury marketingowej, 
przez wykresy i raporty po prezentacje. Dzięki wyso-
kiej jakości tonera Simitri®HD, wydruki wyglądają bar-
dzo atrakcyjnie, są wyraźne i precyzyjnie odzwiercie-
dlają najdrobniejsze szczegóły. Inne zalety Simitri®HD 
to większa odporność na promieniowanie ultrafiole-
towe oraz odpadanie tonera na krawędziach zgiętych 
dokumentów. Właśnie dzięki tej podwyższonej jakości 
wszystkie wydruki z urządzeń magicolor 5650EN 
i magicolor 5670EN cechuje wyjątkowa trwałość. 

Jakość nie wyklucza oszczędnego

użytkowania

Zalety magicolor 5650EN i magicolor 5670EN są 
widoczne również w zakresie redukcji kosztów. Trzy 
różne ustawienia rozdzielczości druku zapewniają 
wszechstronność przy jednoczesnej oszczędności. 
Tryb ekonomiczny to idealne ustawienie w przypadku 
wydruków mieszanych. Zapewnia on do 50% niż-
sze zużycie tonera przy druku obrazów i elementów 
graficznych, tekstu jednak pozostaje ostry i wyraźny. 
Tryb wysokiej jakości oferuje rozdzielczość PhotoART-
9600TM (600x600x4-bity Contone). Tryb Glossy 
umożliwia regulowanie intensywności aż do 250%, 
aby uzyskaç niezwykle wysoką jakość obrazu, wyma-
ganą przy niektórych reprodukcjach fotografii.

Nieograniczony, bezpośredni dostęp    

Dzięki PictBridge1 drukowanie jest proste i szybkie. 
Po wyposażeniu drukarek magicolor 5650EN i magi-
color 5670EN w opcjonalny dysk twardy lub kartę 
pamięci Compact Flash można cieszyć się wygod-
nym, bezpośrednim dostępem do drukarki. Komputer 
PC przestaje być potrzebny, ponieważ dokumenty 
i fotografie można drukować z pamięci USB lub apa-
ratu cyfrowego, zgodnego ze standardem PictBridge. 
Funkcja ta dotyczy plików PDF, JPEG, TIFF i XPS2.

Sprawna i elastyczna praca

Za pomocą drukarek magicolor 5650EN i magicolor 
5670EN pracownicy biur mogą sami drukować profe-
sjonalne wizytówki, kolorowe raporty, atrakcyjne wizu-
alnie prezentacje PowerPoint i wiele innych rodzajów 
prac. Standardowy ręczny podajnik wielofunkcyjny 
umożliwia stosowanie różnych rozmiarów papieru, 
od A5, poprzez A4 aż do formatu używanego przy 
drukowaniu banerów (216x1200 mm), a także stoso-
wanie zróżnicowanych nośników, takich jak papier 
zwykły i makulaturowy, folie do slajdów, etykiety, 
koperty oraz papier gruby i powlekany. Drukując duże 
ilości dokumentów, można łatwo zwiększyć pojem-
ność podajników. Uzupełnienie standardowej kasety 
na 500 arkuszy o jeden lub dwa dodatkowe podajniki 
papieru umożliwia zwiększenie pojemności aż do 
maksymalnej liczby 1600 arkuszy. Zakres zastosowań 
można poszerzyć, dołączając moduł wyka ńczający2, 
który umożliwia wygodne zszywanie, sortowanie i gru-
powanie wydruków. Wkrótce okaże się, że magicolor 
5650EN i magicolor 5670EN mogą zaspokoić wszyst-
kie potrzeby biura w zakresie drukowania.

Pomóż środowisku

Wybór magicolor 5650EN lub magicolor 5670EN 
jest korzystny również dla środowiska naturalnego! 
Utrwalanie tonera Simitri®HD przebiega w znacznie 
niższej niż standardowo temperaturze, co obniża 
zużycie energii nawet o 15%. Poza tym podczas 
produkcji tonera polimeryzowanego emitowane jest 
o 40% mniej CO2, NO2 i SO2 niż podczas produkcji 
konwencjonalnych tonerów proszkowych. Wszystkie 
kasety z tonerem są objęte programem Konica 
Minolta Clean Planet, dzięki czemu 99% z nich 
podlega recyklingowi.



Specyfikacja techniczna
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Konica Minolta 
Business Solutions Polska sp. z o.o.
ul. Muszkieterów 15
02-273 Warszawa
Tel.: + 48 (22) 560 33 00
Fax: + 48 (22) 560 33 03
www.konicaminolta.pl 

Państwa partner w dziedzinie rozwiązań biznesowych Konica Minolta:

1  Karta CF umożliwia bezpośrednie drukowanie plików PDF, sortowanie, ewidencjonowanie zleceń, druk bezpośredni (PDF, JPEG, TIFF), 
przechowywanie czcionek/nakładek/profilów/makro.

2  Opcjonalny dysk twardy umożliwia obsługę XPS, bezpieczne drukowanie, drukowanie zadań i zapisywanie ich na dysku twardym, wykonywanie pojedynczego wydruku 
przed zatwierdzeniem druku pozostałych egzemplarzy, przechowywanie zadań oraz korzystanie z modułu wykańczania, oprócz wszystkich dodatkowych funkcji 
dostępnych dzięki karcie CF.

Wszystkie dane o szybkości drukowania dotyczą papieru o formacie A4, który jest zadrukowywany w poprzek, w trybie jednostronnym na wielu arkuszach. Na niektórych 
ilustracjach produktom mogą towarzyszyć dodatkowe akcesoria. Obsługa i dostępność podanych specyfikacji i funkcji jest uzależniona od systemów operacyjnych, aplika-
cji, protokołów sieciowych, a także konfiguracji sieci i systemów komputerowych. Dodanie niektórych opcji w pewnych zestawieniach może spowodować utratę zgodności 
przez produkt. Wprowadzenie nowych przepisów może spowodować utratę zgodności przez produkt. Zgodność z wymaganiami Energy Star nie oznacza, że jakikolwiek 
produkt lub usługa ma rekomendację EPA. Specyfikacje i akcesoria opierają się na informacjach dostępnych podczas druku i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

©2008 KONICA MINOLTA Wszelkie prawa zastrzeżone. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Logo KONICA MINOLTA, magicolor, Emperon i Simitri HD 
to znaki towarowe firmy KONICA MINOLTA. Wszystkie pozostałe znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli. 

Serwisy internetowe: www.konicaminolta.pl   I   www.konicaminolta.eu/cleanplanet

Szybkość drukowania  • magicolor 5650EN: 30/30 str./min
• magicolor 5670EN: 35/35 str./min

Procesor:  • magicolor 5650EN: 733 MHz
• magicolor 5670EN: 867 MHz

Rozdzielczość: PhotoART 9600 (600 x 600 dpi x 4 bity contone)

Pamięć: 256 MB standardowo, maksymalnie 1024 MB

Standardowe interfejsy:  10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet, USB 2.0, 
port szeregowy zgodny z IEEE 1284, PictBridge 1.01

Port dla urządzeń USB1 Pict Bridge i Direct print

Pojemność podajników magicolor 5650/5670EN  • Standardowe podajniki papieru: dolny podajnik papieru o pojemności 500 arkuszy,
    wielofunkcyjny ręczny podajnik papieru o pojemności 100 arkuszy
 • Opcjonalne podajniki papieru: 2 x dolny podajnik papieru o pojemności 500 arkuszy

Pojemność podajników magicolor 5670EN (MPC)  • Standardowe podajniki papieru: wielofunkcyjna kaseta o pojemności 250 arkuszy,
    wielofunkcyjny ręczny podajnik papieru o pojemności 100 arkuszy
 • Opcjonalne podajniki papieru: 2 x dolny podajnik papieru o pojemności 500 arkuszy

Pojemność odbiorcza  • Standardowa taca odbiorcza: taca na 250 arkuszy układanych drukiem do dołu
• Opcjonalny odbiornik papieru: moduł wykańczający o pojemności 600 arkuszy

Moduł wykańczający (opcja)2 Finiszer zszywający z funkcją sortowania (2 tace)

Obsługiwane formaty nośników 5650/5670EN  • Dolny podajnik papieru: A4, gramatura 60-90 g/m2

• Wielofunkcyjny ręczny podajnik papieru: A4, A5, A6, B5, B5 (ISO), B6, letter, executive,
    rozmiar foto graficzny, government letter/legal, envelope, folio, legal, double postcard,
    statement, UK Quarto, foolscap, SP folio, 16K, Kai 16, Kai 32, J-Postcard, ustawienia
    indywidualne (92-216 mm x 148-1200 mm), gramatura 60-210 g/m2 
 • Druk dwustronny: A4, A5, 60-90 g/m2 (opcja)

Obsługiwane formaty nośników 5670EN (MPC)  • Wielofunkcyjna kaseta: A4, A5, A6, B5, B5 (ISO), B6, letter, executive, photo size,
    government letter/ legal, envelope, folio, legal, double postcard, statement, UK Quarto,
    foolscap, SP folio, 16K, Kai 16, Kai 32, J-Postcard, ustawienia indywidualne 
    (92-216 mm x 148-297 mm), gramatura 60-210 g/m2

 • Wielofunkcyjny ręczny podajnik papieru: tak samo jak w przypadku magicolor
    5650/5670EN
 • Druk dwustronny: A4, A5, 60-90 g/m2 (opcja)

Rodzaje nośników  Zwykły papier, gruby papier, papier z makulatury, folia do slajdów, papier firmowy, koperty, 
papier powlekany i długie arkusze papieru (216 x 1200 mm)

Zgodność z systemami operacyjnymi  • Windows: 2000, 2003, XP, XP64, Vista 32/64
• Macintosh: OS X (10.2, 10.3, 10.4, 10.5)
• Linux: Redhat v.9.0, SUSE v.8.2
• Netware: Netware 4, 5, 6

Zarządzanie kolorami SWOP, Commercial Press, Eurocolor, DIC, TOYO, ICC profile, Pantone

Bezpieczne drukowanie Niezbędny jest opcjonalny dysk twardy2

Obsługiwane języki sterowania drukarką PostScript 3 (3016), PCL 6(XL3.0), PCL 5e/c, XPS (Version 1.0) 2

Gwarancja 1 rok gwarancji w miejscu instalacji


