AccurioPress
6136P
ЧЕРНО-БЯЛА SRA3+ дигитална преса
До 7,940 A4 стр. на час
В днешният бързо разрастващ се дигитален пазар на големи печатни обеми, вътрешните печатни отдели и
доставчиците на графични услуги трябва да се съсредоточат върху изграждането на своя бизнес, чрез поефективно производство на широк спектър и големи по обем заявки за печат. За тази цел те се нуждаят от
най-добрата налична на пазара ефективност: AccrioPress 6136P осигурява максимална скорост от 7,940 A4
стр./час. Последните технологични новости заложени в нея гарантират максимално време на работа и
отлично качество на черно-белия печат. Изключителният външен изглед на продукта впечатлява с
изчерпателна гама от вградени опции за довършителни работи.

ЧЕРНО-БЯЛА ПРОИЗВОДСТЕНА СИСТЕМА ЗА ПЕЧАТ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ AccurioPress 6136P

ВАШИТЕ ПРЕДИМСТВА С
AccurioPress 6136P
НАДЕЖДНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
НАДЕЖДНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
AccurioPress 6136P
– До 136 стр./мин. А4
– До 74 стр./мин. SRA3
– До 7,940 стр./час А4
– До 4,274 стр./час SRA3

– Платформа с дълъг живот,
дълготрайни части и консумативи
– Оптимални резултати от
регистрацията чрез ICCU
– Belt трансферна система
– За отпечатъци с максимална
ефективност
– За рентабилни къси тиражи

ГОТОВИ ПЕЧАТНИ ПРОДУКТИ
– Създаване на 50 листа брошури с челно
подрязване и опционално обрязване и
оформяне на ъгъл на корицата
– Автоматично подвързване със спирала на
102 листа
– Подвързване с топло лепило до 30 мм
– Подвързване с телбод на 100 листа с
механизъм за рязане
– За по-високо ниво на автоматизация на
производството на документи
– За по-голяма печалбата

МНОЖЕСТВО ДОВЪРШИТЕЛНИ
ФУНКЦИИ
– Щанцоване и перфориране (GBC) с
2 и 4 отвора
– 6 различни вида сгъване
– Интерфейс за трети страни
– Голямо капацитет на подреждане
– Минимална човешка намеса
– За оптимизиране на бюджета

МОДУЛИ ОТ ТРЕТИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
– Watkiss PowerSquare ™ 224 KR за
сгъване на брошури с квадратна
обратна форма
– Plockmatic SD-500 / SD-350 за брошура с
квадратна нагъвка
– GBC Punch G2 за обемно перфориране
– За по-голяма гъвкавост
– За по-сложни печатни продукти

КОНТРОЛ НА ПЕЧАТА ОТ ВИСОК КЛАС
– Патентован печатен контролер на
Konica Minolta
– За интуитивна работа
– За спестява на време и пари

ЛЕСНО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ
– Лесни настройки на каталог на
хартията
– Лесни за следване инструкции на
екрана на устройството
– Възможност за промяна менютата
от оператора
– За максимална лекота на работа
– Освобождава операторите за поважни работни места

УСЪВЪРШЕСТВАНА РАБОТА С МЕДИЯТА
– Технология за вакуумно или въздушно
подпомагане на подаването на хартия
– Капацитет за входяща хартия до 18
000 листа, или 14 000 листа и 5 000
вмъкнати листа
– До 11 тави за подаване на хартия
– За повишаване на общата
производителност
– За по-висока икономия на разходи

ПОДОБРЕНА ОБРАБОТКА НА МЕДИЯТА

ПЕРФЕКТНО КАЧЕСТВО НА
ИЗОБРАЖЕНИЕТО

С ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
– Политика за зелени доставки
– ISO 14001-сертификат
– За намаляване на въздействието
върху околната среда
– Въглероден неутрален печат, чрез
"Програма за намаляване на
въглеродните емисии"

– Резолюция 1,200 x 1,200 dpi
– Simitri® HD тонер технология
– Технология за контрол на
плътността на изображението
– За прилагането нови приложения за
печат
– За подкрепа на разрастването на
бизнеса

– До 350 гр./м2 поддържано тегло на
медията при едностранен печат и до
300 гр./м2 при двустранен печат
– Система за откриване на
несиметричност, за да се предотврати
изкривяването на хартията
– Професионално подаване на
промазани носители и пликове
– Механично изправяне като стандарт
– Опционален охладителен модул за
елиминиране на намачкването
– За производството на гъвкави печатни
продукти
– За по-висока конкурентно способност

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ AccurioPress 6136P
Препоръчителна конфигурация

Техническа спецификация
Функции

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМАТА
Лазерна, електрофотографска, тонерна

Технология
Резолюция
Грамаж на медията
Автоматичен двустранен печат
Формат на медията
Макс. площ на изображението
Капацитет на зареждане с хартия
Изходен капацитет
Размер на основния модул (ШхДхВ)

1,200 x 1,200 dpi
40–350 г/м2
Да
Мин.: 95 x 139 мм; Макс.: 324 x 483
мм (с опция PF-710); Вкл. А4 и А3
314 x 483 мм (с опция PF-710)
Стандартно: 3,000 листа
Макс.: 18,000 листа
Макс.: 15,000 листа (плюс под-тави)
990 x 910 x 1,454 мм
396кг.

МЕСЕЧНО НАТОВАРВАНЕ И ПЕЧАТ
Средно месечен капацитет

750 000 страници А4

Максимален месечен капацитет

3 240 000 страници А4

СКОРОСТ НА ПЕЧАТ
AccurioPress 6136P
A4 - за минута
A3 - за минута
SRA3 - за минута
A4 - макс. за час
A3 - макс. за час
SRA3 - макс. за час

136 стр./мин.
78 стр./мин.
74 стр./мин.
7,940 стр./час
4,526 стр./час
4,274 стр./час

ПЕЧАТЕН КОНТРОЛЕР
Вграден печатен контролер Konica Minolta
Езици за описание на страницата и
файлови формати

Adobe PostScript. PCL, Tiff, PDF

Интерфейс/свързаност на
контролера

10/100/1000Mb. Еthernet network.
ТCP/IP Protocols

Функция за контрол на двоен лист
Изглаждащ механизъм на вълнообразна хартия
Паралелен RIP и Print
Възможност за подреждане на отпечатъците в
алгоритъм, зададен от оператора

АКСЕСОАРИ
Интегриран Color Care модул
Тава с въздушно подаване на хартия
Подаваща тава оригинали за PF-706
Тава с въздушно подаване на хартия
Подгряващ модул за PF-710
Модул за вмъкване на оригинали
Свързващо устройство
Овлажняващ модул
Перфориращ модул (GBC)
Свързващо устройство
Автоматично позвъняване спирала
Модул за сгъване и перфориране
Модул за подреждане
Модул за създаване на брошура
Модул за създаване на брошура
Модул за създаване на ръб за SD-513
Модул за рязане за SD-513
Модул за формиране на гръб SD-513
Модул за полагане на топло лепило
Довършителен модул за телбодиране
Модул за съване за FS-532
Модул за перфориране за FS-532
Модул за вмъкване на оригил. FS-532
Изходна тава
Подгяване на пликове за писма
Монтажен комплект за трети произ.
Сваляем HDD комплект
Модул Watkiss PowerSquare™ 224KR
Модул Plockmatic
Модул GBC Punch G2

IQ-501
PF-709
PP-701
PF-710
HT-506
PI-PFU
RU-518
HM-103
GP-501
RU-510
GP-502
FD-503
LS-506
SD-506
SD-513
CR-101
TU-503
FD-504
PB-503
FS-532
SD-510
PK-522
PI-502
OT-510
EF-105
MK-737
RH-101 & HD-511
SD-500/SD-350

– Всички спецификации се отнасят за хартия с формат А4 и грамаж 80 g/m2.
– Поддръжката и наличието на изброените спецификации и функции се различава в зависимост от операционните системи, приложенията и мрежовите протоколи, както и мрежовата и системната
конфигурация.
– Декларираният капацитет за отпечатване на всеки консуматив е базиран на специфични работни условия, като например покритие на страницата за всеки конкретен формат (5% покритие за A4).
– Действителният капацитет за отпечатване на всеки консуматив се различава в зависимост от употребата и други променливи печатни характеристики, включително покритие на страницата, формат
на страницата, тип на печатния носител, непрекъснат или спорадичен печат, околна температура и влажност.
– Някои от илюстрациите на продукта съдържат опционални аксесоари.
– Информацията за спецификациите и аксесоарите е с актуалност към момента на отпечатването на този документ и подлежи на промяна без предизвестие.
– Konica Minolta не поема отговорност за възможни грешки в посочените тук спецификации.
– Всички марки и имена на продукти могат да бъдат регистрирани
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