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   Solidny partner

Monochromatyczna drukarka dla grup roboczych 34 str./min.



pagepro 4650EN 

Drukujesz faktury? Nie ma problemu. Duże prezentacje? Proszę bardzo. Dokumenty poufne? Natychmiast. 
Monochromatyczna drukarka pagepro 4650EN firmy Konica Minolta sprosta każdemu zadaniu. Cechuje ją 
jakość, szybkość i duże możliwości drukowania – a wszystko to w solidnej i trwałej obudowie.

Efektywna i niezawodna

Prędkość i moc

W nawale pilnych spraw do załatwienia, drukowa-
nie nie może zabierać zbyt wiele czasu. Pagepro 
4650EN rozwiązuje ten problem błyskawicznie. 
Pracuje z prędkością 34 stron na minutę, a pierwszy 
wydruk jest w stanie wykonać po 10,5 sekundach 
od uruchomienia. Najnowszy kontroler Emperon™, 
przetwarzający z częstotliwością 500 MHz i stan-
dardowa pamięć 128 MB gwarantują wystarczającą 
moc, dzięki czemu działanie drukarki jest stabilne 
i niezawodne.



Integracja z siecią

Integracja z siecią w przypadku pagepro 4650EN 
przebiega bezproblemowo. Zgodnie z najnowszy-
mi rozwiązaniami w przetwarzaniu dokumentów, 
drukarka obsługuje format plików XPS (XML Paper 
Specification) z Microsoft Vista™. Upraszcza to 
proces drukowania i udostępniania (wymaga-
ny dysk twardy). Dzięki kontrolerowi Emperon™ 
można korzystać z różnych języków drukowania 
(PostScript® 3™ i PCL® 6), systemów operacyjnych 
i aplikacji biznesowych.

Najmniejszych kłopotów nie sprawia również dru-
kowanie dokumentów o dużych rozmiarach bezpo-
średnio z pamięci USB (np. raportów i prezentacji 
w formatach PDF, TIFF i JPEG) – bez korzystania 
z komputera i obciążania sieci (wymagany dysk 
twardy lub karta CompactFlash™).

Wszystko pod kontrolą   

Poufność dokumentów to rzecz niezwykle istotna. 
W pagepro 4650EN pozwala ją zachować opcja 
bezpiecznego drukowania (wymagany dysk twar-
dy). Użytkownik ustala w swoim komputerze hasło 
alfanumeryczne; drukowanie rozpocznie się jedynie 
wówczas, gdy ponownie wprowadzi kod na panelu 
czołowym urządzenia, dzięki czemu może odebrać 
wydruki tuż po ukończeniu zadania.

Kontrolę kosztów, związanych z drukowaniem, 
zapewnia funkcja ewidencjonowania. Udostępnia 
ona wszystkie szczegóły realizowanych zadań.  
Koszty mogą być odpowiednio księgowane (wyma-
gany dysk twardy lub karta CompactFlash™). 
Informacje o statusie drukarki – np. poziomie zuży-
cia tonera czy konieczności dokonania konserwacji, 
są dostępne w czasie rzeczywistym poprzez kompu-

ter, przy użyciu narzędzi zarządzania PageScope® 
Suite. Proces konserwacji ułatwia jednorazowy 
wkład typu „wszystko w jednym”. 

Sztuka drukowania

Pagepro 4650EN spełni wszelkie wymagania śro-
dowisk biurowych, dotyczących druku monochro-
matycznego. Wszystkie podajniki mogą operować 
papierem o gramaturze do 216 g/m2, doskonale 
nadającym się na faktury, zamówienia, listy prze-
wozowe, etykiety i wiele innych dokumentów. 
Opcjonalny podajnik zwiększa pojemność do 1800 
stron, co ogranicza konieczność interwencji użyt-
kownika. Zastosowanie opcjonalnego sortera zwięk-
sza pojemność wyjściową o 500 arkuszy i umożliwia 
rozdzielanie wydruków. Pagepro 4650EN zapewnia 
także możliwość druku w dupleksie (opcja).
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