
magicolor 8650DN
Profesjonalne urządzenie do druku kolorowego  

Kolorowa drukarka dla grup roboczych 35 str./min.



magicolor 8650DN

Drukarka magicolor 8650DN została stworzona z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują najlepszego 
dostępnego rozwiązania do druku kolorowego. Jest urządzeniem, obsługującym formaty do A3+, łączy 
wyjątkowo szeroki wybór nośników druku z szerokim zakresem opcji wykańczania, przy jednoczesnym 
zachowaniu możliwości ścisłej kontroli kosztów.

Profesjonalny kolor

Odkryj moc drukowania

Prędkość do 35 stron na minutę sprawia, że 8650DN 
jest idealną drukarką dla studiów projektowych i działów 
przygotowania do druku, które wymagają wydajnego 
druku w kolorze o profesjonalnej jakości. Efektywność 
– również w dupleksie – zapewnia urządzeniu zastosowa-
nie kontrolera Emperon™ oraz procesora PowerPC® 
1 GHz wspieranego przez pamięć o pojemności 1 GB.
 

 
 

Moduł zszywający w rogu i na grzbiecie.• 

Dodatkowe kasety na papier • 

2 x 500 arkuszy.

Dodatkowe kasety na papier 2 x 500 arkuszy• 

Moduł zszywający z tacami odbiorczymi do 1200 • 

arkuszy, zszywający naraz do 50 arkuszy

Dodatkowa kaseta na papier 1 x 500 arkuszy• 

Moduł zszywający z separatorem prac oraz • 

modułem skrzynek odbiorczych, który umożliwia 

rozdzielanie wydruków na 7 tac

Dodatkowa kaseta na papier na 2500 arkuszy• 



Nowy wymiar koloru

Drukarka magicolor 8650DN to nie tylko wyjątkowa 
szybkość druku, ale również zdumiewająca jakość 
obrazu, wyrażająca się w odwzorowaniu najmniej-
szych szczegółów. Zastosowanie opracowanego 
przez firmę Konica Minolta tonera polimeryzowane-
go Simitri™ HD oraz technologii druku PhotoART 
19200 contone, umożliwia uzyskiwanie wydruków 
o rozdzielczości 600 x 600 x 5 bitów, co zapewnia 
najwyższą wyrazistość oraz płynne przejścia tonalne. 
Pięć bitów oznacza, że każdy punkt może zostać 
wydrukowany za pomocą większej liczby kolorów. 
Zastosowanie dodatkowego bitu poprawia precyzję 
reprodukcji i zwiększa wyrazistość linii oraz liter. 
Obsługa profilów ICC zapewnia lepsze odwzorowa-
nie kolorów.

W trybie oszczędności

Drukarka może pracować w trybie ekonomicznym, 
który pozwala zaoszczędzić nawet 50% tonera. 
Posiada także funkcję automatycznego rozpozna-
wania kolorów, dzięki czemu niezawodnie odróżnia 
dokumenty kolorowe od czarno-białych – można 
drukować w kolorze tylko wówczas, gdy jest to 
niezbędne. Dodatkowe oszczędności daje wykorzy-
stanie funkcji, która zezwala na korzystanie z druku 
kolorowego wyłącznie wyznaczonym użytkownikom.

Nowa generacja przetwarzania 

Drukarka zapewnia zgodność z najnowszymi stan-
dardami przetwarzania dokumentów, w tym ze stan-
dardem XPS. Poprawia to jakość druku i usprawnia 
udostępnianie dokumentów w sieci. Dodatkowo 
zapewnia zgodność z wieloma językami sterowania 
drukarką (PostScript®3™ i PCL®6), systemami 
operacyjnymi oraz aplikacjami biznesowymi.

Kreatywne wykańczanie 

Praca z magicolor 8650DN daje twórcze podejście 
do drukowanych dokumentów oraz zwiększa atrak-
cyjność i skuteczność materiałów promocyjnych. 
Dzięki zastosowaniu automatycznego modułu druku 
dwustronnego i opcjonalnego modułu finiszera dru-
karka ta umożliwia przygotowywanie raportów i bro-
szur o komercyjnej jakości. Bogaty wybór rodzaju 
używanych nośników druku oraz opcji wykańczania 
umożliwia uzyskanie jeszcze lepszych rezultatów: 

Moduł druku dwustronnego i wszystkie • 
podajniki papieru obsługują arkusze 
o gramaturze do 256 g/m2 
Papier o gramaturze do 271 g/m• 2, etykiety, 
slajdy do projektorów i podobne materiały 
można wprowadzać do urządzenia za pomocą 
podajnika ręcznego
Banery o długości do 1,2 m oraz inne • 
powiększone formaty
Funkcja sortowania z przesunięciem arkuszy• 
Opcja dziurkowania i zszywania • 
Opcja przygotowywania broszur zszywanych • 
na grzbiecie i składanych
Dodatkowy moduł tac odbiorczych, • 
który umożliwia rozdzielanie wydruków

Duży wybór papieru

Duża pojemność kaset zapewnia swobodę twór-
czą i pełne wykorzystanie wydajności urządze-
nia. Standardową pojemność drukarki magicolor 
8650DN, która wynosi 1150 arkuszy (2 x 500 arku-
szy oraz podajnik ręczny na 150 arkuszy) można 
zwiększyć do 3650 arkuszy za pomocą różnorod-
nych modułów dodatkowych. Duża pojemność i sze-
roki wybór kaset zapewniają komfortowe wykonanie 
nawet największych zadań.

Drukarka magicolor 8650DN to synonim 
najwyższej szybkości, wydajności i kreatywności 
w dziedzinie druku kolorowego.

A4 format 297x1,200 mm



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:

Specyfikacja techniczna

1 Opcjonalny moduł dysku twardego umożliwia bezpieczne drukowanie, wykonanie próbnego wydruku przed zatwierdzeniem całego zadania, zapisywanie wykonanego 
zadania na dysku twardym, przechowywanie zadań druku, zwiększenie liczby kont użytkowników z 30 do 1000, pobieranie czcionek, pobieranie profilów ICC, pobieranie 
makr. Wszystkie dane o pojemności mierzonej liczbą arkuszy dotyczą papieru w formacie A4 i gramaturze 80 g/m2.

Wszystkie dane o prędkości drukowania dotyczą papieru w formacie A4, który jest zadrukowywany w poprzek, w trybie jednostronnym na wielu arkuszach. 
Na niektórych ilustracjach są przedstawione akcesoria dodatkowe.

Obsługa i dostępność podanych specyfikacji i funkcji jest uzależniona od systemów operacyjnych, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemów 
komputerowych. Dodanie niektórych opcji, w pewnych zestawieniach może spowodować utratę przez produkt zgodności. Wprowadzenie nowych przepisów może 
spowodować utratę przez produkt zgodności. Zgodność z wymaganiami Energy Star nie oznacza, że jakikolwiek produkt lub usługa posiadają rekomendację EPA. 
Informacje o specyfikacjach i akcesoriach są zgodne ze stanem wiedzy dostępnym w czasie druku i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

©2007 KONICA MINOLTA Wszelkie prawa zastrzeżone. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Logo KONICA MINOLTA, magicolor, Emperon oraz Simitri HD 
są znakami towarowymi firmy KONICA MINOLTA. Wszystkie pozostałe znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli. 

* Więcej informacji na temat usług instalacji dodatkowych akcesoriów oraz ich kosztów można uzyskać u partnera firmy 
Konica w dziedzinie rozwiązań biznesowych, obsługującego Państwa.

Serwis internetowy: www.konicaminolta.pl

Procesor PowerPC® MC7447, 1 GHz, 64-bitowy

Prędkość drukowania 35 str./min. w kolorze i trybie monochromatycznym

Rozdzielczość PhotoART 19200 (600 x 600 x 5 bitów contone) 

Sugerowane obciążenie do 150 000 wydruków miesięcznie 

Pamięć 1 GB 

Standardowe interfejsy Gigabit Ethernet (10/100/1000 BaseTX) / USB 2.0

Rozmiary nośników • A3, A3 +, A4, B5, B5 (ISO), A5, A6, B6, B4, D8K, Ledger, Legal, Letter, G-Letter, 

Statement, Executive, Folio, UK Quarto, Foolscap, G-Legal, 4” x 6”, 12” x 18”, 

samodzielnie definiowane (90-311 * 140-1200 mm), Com10, C5, C6, DL, Monarch 

• drukowanie banerów o rozmiarach do 297 x 1200 mm

Gramatura • do 256 g/m2 – z kaset

• do 271 g/m2 – z podajnika ręcznego

Pojemność papieru • standardowa: 2 x 500 arkuszy, 150 arkuszy z podajnika ręcznego

• opcje: kaseta 1 x 500 arkuszy, kasety 2 x 500 arkuszy, kaseta 2500 arkuszy, szafka, 

podajnik do banerów  

Taca odbiorcza • taca na 250 arkuszy (stroną drukowaną do dołu)

• opcjonalny moduł finiszera zszywającego na 1200 arkuszy 

Rodzaje nośników papier zwykły, papier gruby, papier z makulatury, folia przezroczysta, papier firmowy, 

koperty, etykiety, pocztówki i papier powlekany

Opcjonalna konfiguracja * • moduł finiszera zszywającego: pojemność odbiorcza 200 + 1000 arkuszy, 

zszywanie do 50 arkuszy jednocześnie 

• trzecia taca odbiorcza

• moduł tac odbiorczych: 4 szt. 

• moduł do zszywania na grzbiecie: składanie na środku, broszura

• moduł do dziurkowania: 4 otwory    

• chip zabezpieczający: szyfrowanie danych na dysku twardym

• port USB 2.0: bezpośredni druk z pamięci USB, interfejs dla urządzeń 

uwierzytelniających     

• uwierzytelnianie biometryczne (na podstawie układu żyłek w palcach) lub za pomocą 

karty IC: uwierzytelnianie użytkowników, specjalna funkcja bezpiecznego drukowania

Systemy operacyjne • Windows® 2000/XP/XP64/VISTA 32/64

• Macintosh® OS9.2/OSX10.2,3,4/OSX 10.4 (wersja dla procesorów Intel)

• Netware® 4/5/6

Zarządzanie kolorami SWOP, Commercial Press, Eurocolor, DIC, TOYO, Japan color, JMPA color, SNAP, tabele 

kolorów PANTONE®, profile urządzeń ICC

Bezpieczne drukowanie Niezbędna jest opcja dysku twardego1

Języki opisu strony XPS, PostScript 3, PCL6c (PCL 5c + XL3.0)

Gwarancja 1 rok gwarancji
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