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Toner konwencjonaly Spolimeryzowany toner Simitri™

Znakomity kolor dla małych grup roboczych
Urządzenie magicolor® 2550 jest kolorową drukarką laserową dla grup roboczych, która wykonuje 

wysokiej jakości wydruki z dużą szybkością. Dzięki kompaktowej konstrukcji, zmieści się w każdym 

biurze. Za sprawą dużej wszechstronności, magicolor® 2550 jest kompatybilna z wieloma różnymi 

aplikacjami biurowymi i środowiskami sieciowymi, co powoduje, iż jest idealnym rozwiązaniem 

dla użytkowników biznesowych i grafików.

Prędkość, jakość i moc - idealne połączenie
Wielkość jest zazwyczaj wyznacznikiem mocy. Tymczasem magicolor® 2550 zawiera wszystkie poszukiwane atuty 
optymalnej drukarki dla grup roboczych: prędkość, jakość i niezawodność. Prędkość druku w kolorze to 5 stron/min., 
zaś prędkość druku czarno-białego wynosi 20 stron/min.; pierwsza strona jest drukowana w niespełna 13 sekund. 
Co więcej, urządzenie jest wyjątkowo ciche.

Moc zapewnia renomowany sterownik Emperon™. Urządzenie magicolor® 2550 drukuje praktycznie z każdej aplikacji, 
co czyni z niego wszechstronne rozwiązanie do środowiska sieciowego. Wydajność tę zapewnia szybki procesor 
300 MHz i standardowa pamięć 128 MB RAM (256 MB w modelu magicolor® 2550DN), co umożliwia błyskawiczną 
realizację nawet najbardziej wymagających zadań. Tym, co wyróżnia magicolor® 2550 jest znakomita jakość druku 
kolorowego.
Technologia 600 x 600 x 4-bity Photo ART™ contone zapewnia niezrównaną jakość druku. Z uwagi na różnice kolorów 
poszczególnych pikseli, technologia Photo ART™ contone podkreśla dokładność druku, zwiększa uszczegółowienie 
obrazów i zapewnia płynne stopniowanie odcieni kolorów. Jakość i jednolitość druku dodatkowo poprawiają tonery 
polimeryzowane Simitri™ i technologia eAIDC (enhanced Automatic Image Density Control). Wynikiem są wydruki 
fotografi cznej jakości, o przepięknej kolorystyce!

Funkcja bezpośredniego drukowania zdjęć (Direct PhotoPrint)
Drukarka magicolor® 2550DN obsługuje wydruk zdjęć bezpośrednio z aparatów cyfrowych zgodnych ze standardem 
PictBridge. Cały proces jest szybki i prosty, a ponadto nie wymaga użycia komputera. Korzystając z druku 
indeksowego, na początku można wydrukować arkusz katalogu zdjęć. Co więcej, możliwość skalowania i obracania 
obrazów zwiększa wygodę zarządzania i edytowania zdjęć – wszystko z poziomu aparatu.
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Pojemne podajniki ułatwiają drukowanie
Wykonuj profesjonalne wydruku w biurze. Urządzenie magicolor® 
2550 umożliwia drukowania dokumentów biznesowych na żądanie, 
co skutkuje oszczędnością czasu i pieniędzy. W razie użycia 
modułu automatycznego druku dwustronnego (wyposażenie 
standardowe modelu magicolor® 2550DN), będzie mógł tworzyć 
własne materiały marketingowe bezpośrednio w fi rmie. Opcjonalny 
podajnik papieru zwiększa maksymalną ilość dostępnych arkuszy 
do 700, dzięki czemu nie będziesz musiał przerywać ważnych 
zadań w celu uzupełnienia papieru.

Zminimalizuj koszty
Drukarka magicolor® 2550 jest ekonomiczna w obsłudze 
za sprawą fabrycznie instalowanych kaset z tonerem o dużej 
wydajności (do 4500 stron) i wysokowydajnych kaset zamiennych, 
czego wynikiem jest znacząco niższy koszt strony wydruku.

Intuicyjna obsługa dzięki dobrze 
przemyślanej konstrukcji

Urządzenie magicolor® 2550 wyróżnia się niezrównaną prostotą 
obsługi! Kasety z tonerem są instalowane fabrycznie, co oznacza, 
że magicolor® 2550 można natychmiast podłączyć i używać. 
Urządzenie wyposażono w intuicyjny, czytelny wyświetlacz 
ciekłokrystaliczny, zaś narzędzia administracyjne PageScope™ 
pozwalają nadzorować i zarządzać całością wymaganych 
informacji - od poziomu kaset z tonerem po ustawienia 
konfi guracji - bezpośrednio z przeglądarki internetowej. Pełny 
dostęp do papieru i materiałów eksploatacyjnych (tylko pięć 
do wymiany) od przodu ułatwia konserwację drukarki.

magicolor® 2550 w skrócie:

magicolor® 2550DN:
konfi guracja z modułem druku 
dwustronnego, 256 MB RAM
oraz interfejsem PictBridge

magicolor® 2550:
konfi guracja podstawowa

 magicolor® 2550
W pełni skonfi gurowana

Czytelny wyświetlacz LCD Narzędzia administracyjne PageScopeTM

Funkcjonalność PictBridge

(tylko magicolor® 2550DN)

• 5 str./min kolor, 20 str./min mono
•  Interfejs: Ethernet, USB 2.0 (High-Speed), port równoległy
• Narzędzia administracyjne PageScope™
•  Rozdzielczość 600 x 600 dpi x 4-bit Photo ART™ contone
•  Obsuga papieru grubego o gramaturze do 200 g/m2 

(z papierem Mondi)
• 5 łatwych do wymiany materiałów eksploatacyjnych 
• Niski poziom hałasu
• Materiały eksploatacyjne instalowane fabrycznie
• Sterownik Emperon™
• Emulacja PostScript® 3™ oraz PCL® XL
• Zgodność z Windows® / Mac OS® / Linux®
• Interfejs PictBridge (tylko magicolor® 2550DN)
•  Moduł automatycznego druku dwustronnego 

(wyposażenie standardowe magicolor® 2550DN)
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Proces druku
Metoda drukowania: elektrofotograficzna, laserowa
Szybkość drukowania: 5 str./min kolor, 20 str./min czarno-biały
Wydruk pierwszej strony: 22 sekundy kolor, 13 sekund czarno-biały
Czas nagrzewania: 55 sek.
Rozdzielczość: 600 x 600 dpi x 4-bit Photo ARTTM contone; 600 x 600 dpi
Sugerowane obciążenie: 35 000 stron miesięcznie

Właściwości sprzętowe i programowe
Procesor: Freescale MPC8220i (300 MHz)
Pamięć RAM: magicolor® 2550; 128 MB (maks. 640 MB),
  magicolor® 2550DN; 256 MB (maks. 640 MB)
Język opisu strony: PostScript® 3™, PCL® XL 2.1, PCL® 5e/c/GL2, Line printer,
PDF 1.3, PDF 1.4
Zarządzanie drukarką: PageScopeTM Net Care, PageScopeTM Web Connection,
PageScope™ Network Setup, PageScope™ Peer to Peer Printing Tool,
PageScopeTM EMS plug-in, PageScope™ Web Jet Admin plug-in, PageScopeTM

Plug and Print, PageScopeTM NDPS Gateway, PageScopeTM Direct Print,
download manager, print monitor, status monitor

Obsługa kolorów
Zaawansowana automatyczna kontrola gęstości obrazu (eAIDAC)
Symulacja kolorów: SWOP, Eurocolor, DIC, TOYO, CRD, PANTONE®, profile ICC

Czcionki
145 standardowych czcionek PostScript, 89 skalowalnych czcionek PCL®, 48 zestawów 
symboli i 10 czcionek drukarek liniowych.

Interfejsy
Ethernet (10BaseT/100BaseTX) obsługuje: TCP/IP, EtherTalk®, NetWare®

IPX/SPX, NetBIOS/NetBEUI, IPP1.1, SNMP, HTTP, UDP, SMB i UPnP.
Port równoległy IEEE 1284 i USB 2.0 (High-Speed) „Plug and Play”. 
PictBridge (Digital Camera DirectPrint)

Systemy operacyjne
Windows® Server 2003/XP/2000/NT 4.0/Me/98 Se
Mac® OS X 10.2 (i wyższy), OS 9.1 (i wyższy)
Linux®: RedHat 9.0, SuSe 8.2

Obsługa papieru
Podajnik uniwersalny na 200 arkuszy
Opcjonalny podajnik papieru na 500 arkuszy
Taca odbiorcza na 200 arkuszy
Automatyczny druk dwustronny (opcja dla magicolor® 2550)
Obsugiwane formaty: A4, A5, B5, Letter, Legal, J-Postcard, Envelope, Custom (90-311 mm 
x 140-200 mm)
Obszar zadruku: 4 mm od każdej krawędzi
Gramatura papieru: papier zwyky: 60-90 g/m2, papier gruby: 90-163 g/m2, Mondi Copy 
Color do 200 g/m2

Typy nośników: papier zwyky, papier gruby, folie, etykiety, koperty  

Parametry fizyczne
Wymiary: 395 mm x 430 mm x 341 mm (szer. x gł. x wys.)
Masa: bez mat. eksploatacyjnych - 15,9 kg, z mat. eksploatacyjnymi - 19,3 kg

Zasilanie
Wymagania: 220/240 VAC ± 10%, 50/60 Hz ± 3%
Pobór mocy: maksimum 1100 W, standby <250 W; tryb oszczędny 5 W
Energy Star* Compliant1

Warunki otoczenia
Temperatura: w czasie druku 10 do 35OC, w stanie spoczynku 0 do 35OC 
Wilgotność: w czasie druku 15% do 85% RH, w stanie spoczynku 10% do 85% RH
Poziom hałasu: w czasie druku <52 dB(A), w stanie spoczynku <35 dB(A)

Spełniane normy
UL, cUL, FCC-B, DOC, VCCI, CE, C-Tick, CDRH

* Dane te są określone dla określonych parametrów i ulegają zmianie w zależności  
od specyficznych warunków druku np.: poziomu pokrycia strony tonerem, trybu pracy 
drukarki (ciągły lub przerywany), typu zastosowanego nośnika oraz jego formatu, 
wilgotności i temperatury otoczenia itp.

Powyższa specyfikacja nie stanowi oferty handlowej i firma Konica Minolta zastrzega  
sobie prawo do jej zmiany bez uprzedniego powiadomienia. W celu aktualizacji informacji  
o parametrach zapraszamy na stronę www.konicaminolta.pl, bądź prosimy o kontakt  
z autoryzowanym sprzedawcą produktów Konica Minolta.

1 Dodanie opcji może spowodować zwiększenie poboru mocy

Do nabycia w:

DANE TECHNICZNE

 ©2006 KONICA MINOLTA Wszelkie prawa zastrzeżone. Specyfikacje podlegają zmianie  
bez uprzedzenia. Logo KONICA MINOLTA, magicolor, Emperon, Simitri i Photo Art  
są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy KONICA MINOLTA.  
Wszelkie inne znaki towarowe i zarejestrowane znaki handlowe są własnością odnośnych  
osób trzecich.
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Charakterystyczne parametry:

Prędkość druku A4 kolor:  do 5 str./min

Prędkość druku A4 mono: do 20 str./min

Rozdzielczość:  600 x 600 dpi x 4-bit Photo ART™ contone

Pamięć RAM:  magicolor® 2550: 128 MB (maks. 640 MB)

 magicolor® 2550DN: 256 MB (maks. 640 MB)

Podajnik papieru:  pojemność 200 arkuszy

Dodatkowy podajnik papieru: opcja, pojemność 500 ark. A4 (maks. 1)

Moduł druku dwustronnego:  opcja (standard w magicolor® 2550DN)

Interfejsy:  USB 2.0 (High-Speed), Ethernet (10BaseTX/100BaseT)

Dysk twardy:  opcja

PictBridge: tylko magicolor® 2550DN


