K o n i c a M i n o lta 7 2 2 2 .
A sokoldalú rendszer a
modern irodák számára.

A modern irodával szemben támasztott
követelmények napról – napra növekednek:
Nyomtatás, másolás, faxolás, könyvecskekészítés, szkennelés, e-mail küldés. Ön
hogyan végezné el ezeket a feladatokat
gyorsan és hatékonyan? A Konica Minolta
7222 -es készülék rugalmas lehetõségeivel
gyorsan elvégezheti ezeket a munkákat!
Dokumentum feldolgozás*
• Nagy, akár 4,550 lapos papírkapacitás
• Papírméret: A5 -tõl A3 -as méretig;
papírtömeg: 50 – 130 g/m2
• Korlátlan duplex
• Állítható kezelõi panel
nagyméretû érintõképernyõvel és innovatív
szerkesztõ funkciókkal
• Két külön output tálca a különbözõ
alkalmazásokhoz
• Könyvecskekészítõ finisher gerinctûzõ és
lyukasztó opciókkal
• Nagy kapacitású tûzõ finisher lyukasztó
funkcióval
• Polimerizált toner a professzionális
képminõség érdekében

A Konica Minolta 7222 kommunikációs lehetõségei

IPP Nyomtatás
PC-Fax
Fax

Internet-Fax

Scan to HDD

Fax G3

Scan to e-mail

Scan to FTP

A Konica Minolta 7222 -es készülékkel a napi irodai

A scan to e-mail és a scan to folder funkció

feladatait olyan könnyedén elvégezheti, hogy

segítségével a szkennelt dokumentumait

mindenki csodálkozni fog az irodában: korábban

archiválhatja, vagy közvetlenül a készülék

miért volt az irodai feladatok elvégzése olyan

képernyõjére írt e-mail címre küldheti azokat.

körülményes? Miközben a hálózati lézernyomtató

Ennek a több feladat elvégzésére alkalmas, rugalmas

22 (A4) vagy 14 (A3) oldal/perc sebességgel készíti

rendszernek a legegyszerûbb kiépítése könnyedén

a dokumentumokat az egész iroda számára, és az

bõvíthetõ. Például a fax – modul segítségével a

online finisher a dokumentumokat tûzi, lyukasztja,

faxokat költségkímélõ módon az Interneten, vagy a

vagy azokból könyvecskéket készít, az integrált

bejövõ faxokat cégen belül e-mailben küldheti el.

hálózati szkenner digitalizálja az Ön papír alapú
dokumentumait.

*

Multi-kommunikáció*

Speciális*

• 64 MB standard memória, max. 320 MB -ra
bõvíthetõ
• Szkennelés elküldése e-mail -ben, vagy FTP -re
a standard hálózati kártya segítségével
• Szkennelés HDD -re (az opcionális
merevlemezzel)
• Szkennelés és nyomtatás 600 x 600 dpi -vel
• 33.6 Kbps fax modem
• Az összes fax-jellemzõ kényelmesen
kiválasztható az érintõképernyõn
• PC fax és Internet fax

• Távoli Diagnosztikai Rendszer: a hálózatról
elérhetõ
• Több Konica Minolta dokumentum-elõállító
rendszer egy rugalmas nyomtatórendszerré
kombinálható
• Szoftver megoldás a dokumentumok, képek és
weboldalak hatékony kezelésére
• ISO 15408 3 szintû biztonsági megfelelõség

Sebesség*

Hálózati nyomtatás*

• 22 db A4 -es vagy 14 db A3 -as oldal/perc
nyomtatási sebesség
• Opcionális eredeti lapadagoló max. 80 lap
számára, 45 eredeti/perc egyoldalas /
34 eredeti/perc duplex sebesség 600 dpi
felbontás mellett

• Beépített nyomtató kontroller
(PCL5e/6 kompatibilis)
• Opcionális PostScript bõvítés
• Opcionális 128 MB -os compact flash kártya a
fontok számára
• Internet Printing Protocol

A mûködés függ a rendszerkonfigurációtól

A Konica Minolta 7222 mûszaki paraméterei
Típus
Álló modell fix üveglappal
Technológia
Elektrosztatikus lézeres eljárás
Felhasználói kezelés
Dönthetõ érintõképernyõ részletes felhasználói
utasításokkal, ellenõrzõ/segítség mód, ellenõrzõ nyomat,
energiatakarékos üzemmód
Másolás/nyomtatás
22 db A4 -es, 14 db A3 -as oldal percenként
Elsõ másolat
Kb. 4.2 másodperc (üveglapról,A4)
Felmelegedési idõ
Kb. 19 másodperc
Eredeti feldolgozása/behúzása
Írással felfelé, 1-tõl az utolsó oldalig
Felbontás
Szkennelés/nyomtatás 600 x 600 dpi
Képmemória
64 MB standard, 320 MB max. (azaz 64 MB + 256 MB)
Hálózati kártya
Standard; 10BaseT/100BaseTX
Másolás/nyomtatás
1 -tõl 999 -ig
Megvilágítás
Automatikus vagy manuális, 2 felhasználói beállítás
Nagyítás
Fix arányok: 1:1; Kicsinyítés: 0.71/0.82/0.86
Nagyítás: 1.15/1.22/1.41; speciális arányok (felhasználói
beállítás)
Zoom 25% – 400% (DF: 50 – 400%),
1% -os lépésenként állítható kétirányú zoom
Papírméret
A5 – A3
Papír ellátás
Két elöltöltõs univerzális papírtálca egyenként max.
500 lap számára; kézi lapadagoló 50 lap számára
Papír súly
60 – 90 g/m2 (tálcából); speciális papír 50 – 130 g/m2
(kézi lapadagolóból)
Duplex (standard)
Közvetlen, korlátlan duplex, A5 – A3; 60 – 90 g/m2
Speciális funkciók
Hálózati szkenner (scan to e-mail/ftp), munka tárolás (5),
memóriából történõ másolás, könyvecske mód,
képelforgatás, elektronikus szortolás (finisher nélkül),
képismétlés, képbeszúrás, 2 az 1 -ben/4 az 1 -ben/8 az 1 ben, Density Shift, fotó/szöveg/Increase Contrast, fedetlen
területek törlése, automatikus középre helyezés, inverz
másolat, fedõ/fejezet és elválasztólap beszúrás, fóliára
történõ nyomtatás/másolás, képeltolás, képeltolás
kicsinyítéssel, könyvmásolás, szegély és gerinc törlés, eltérõ
méretû eredetik (DF -el), bélyegzõ, vízjel, One-Time
Overlay, munkamemória (15), másolás megszakítás,APS,
ATS, automatikus alaphelyzetbe állítás, automatikus
kikapcsolás, energiatakarékos üzemmód,
öndiagnosztikai rendszer, EKC (256 kód), heti idõzítõ,
riport készítés, üzembiztos mûködés funkció, KRDS stb.
A felsorolt funkciók a készüléken installált opcionális
kiegészítõktõl függnek.

Hálózati feszültség
220–240V, 50Hz/max. 1500 Watt (rendszer)
Méretek (Szé x Mé x Ma)
595 x 655 x 1134 mm (alapgép DF -el)
Súly
kb. 83 kg (alapgép DF -el)
Opcionális kiegészítõk
CV-109
DF-320

DB-211
DB-411
LT-203
DK-110
ET-101
IT-101
FS-113

RU-101
FS-114
SK-114
PK-114
BK-114
SK-101
Memóriabõvítés
HD-103A

Eredeti tetõ
e-RDH max. 80 lap számára, A5 – A3,
35 – 130 g/m2, 45 eredeti egyoldalas/
34 eredeti duplex percenként (600 dpi
-vel); 65 eredeti simplex 300 dpi -vel
Asztal két elöltöltõs univerzális
tálcával, egyenként max. 500 lap
számára, 60 – 90 g/m2
Asztal max. 1,500 lap számára (A4),
60 – 90 g/m2
LCT max. 2,000 lap számára (A4),
60 – 90 g/m2
Asztal
Kimeneti tálca 100 lap + 2 fedõlap
Belsõ kirakótálca (a felsõ max. 50, az
alsó max. 100 lap számára)
Két tálcás finisher max. 3,250 lap
számára, A5 – A3, 50 – 130 g/m2,
4 pozíciós tûzés/4 lyukas európai
lyukasztás
Továbbító egység az FS-113 -hoz
Két tálcás finisher max. 1,200 lap
számára, A5 – A3, 50 – 130 g/m2,
50 lapos multi-pozíciós tûzés
Gerinctûzõ kit könyvecskékhez,
FS-114 -hez, A3 – A4, 60 – 90 g/m2,
2 – 15 lapos könyvecskék
4 lyukas lyukasztó kit FS-114 -hez,
A3 – B5, 60 – 163 g/m2
Tálca FS-114 -hez, A3 – A5,
50 – 130 g/m2, max. 1 db telepíthetõ
Tûzõ kapocs FS-114 -hez
64 MB, 128 MB, 256 MB
20 GB

IP-424 -es nyomtató opció
Típus
Beépített
Nyomtatási sebesség
22 oldal/perc
Felbontás
600 x 600 dpi
Papírméret
A5 – A3
PDL
PCL5e/6 kompatibilis, PS3 (opcionális)
CPU
NS Geode GX-1, 300 MHz
Host Interface
PCI
A papírra, ill. az eredeti és a kimenõ kapacitásra vonatkozó
paraméterek – ha másképp nincs jelölve –, a standard,
80 g/m2 papírra vonatkoznak.

Nyomtató driver -ek
Win95/98/Me/NT4.0/2000,XP, Mac OS (csak PS3)
Hálózati protokollok
TCP/IP, LPD/LPR, IPX/SPX, IPP, FTPserver, FTPclient,
SNMPclient, HTTP, SNMP, EtherTalk
Standard memória
128 MB standard/max.
Speciális funkciók
Nyomtatási mennyiség beállítás, orientáció, papírtálca
választás, papírméret választás, zoom, kimeneti tálca
választás, szortolás/tûzés/lyukasztás (finisherrel),
elektronikus szortírozás (finisher nélkül), duplex, jelszavas
nyomtatás (w/HD), összefésülés, könyvecske, elõ/hátlap
beszúrás, lapsorrend választás, vízjel, simítás, OHP, PC-fax
(opcionális FK-103 -al), tonertakarékos üzemmód, stb.
Hálózati kártya
az alapgéphez standard (10baseT/100baseTX)
PS-346
Opcionális PostScript bõvítés (PS3)
CF-101
Compact flash kártya a fontok letöltéséhez (128 MB)
Fürtözött nyomtatás
KPPM (opcionális szoftver)
Fax opció FK-103
Kompatibilitás
SuperG3
Modem sebesség
33.6 Kbps
Szkennelési sebesség
kb. 2 mp
Továbbítási sebesség
kb. 2 mp
Átviteli felbontás
max. 400 x 400 dpi
Szkennelési felbontás
max. 16 képpont/mm x 15.4 sor/mm
Szürke árnyalat
256 db
Kódolás
MH, MR, MMR, JBIG
Memória
16 MB
Eredeti/vételi méret
max.A3
Egygombos tárcsázás
40
Rövidített hívószám
500
Csoporthívás
20
Speciális funkciók
Broadcasting Transmission, gyors tárolás a memóriába
(faxolás szkennelés alatt), elforgatott adás/vétel,
könyvmásolás átvitel, 2 az 1 -ben adás/vétel, duplex vétel,
távoli nyomtatás, PC-Fax IP-424 -el stb.

A technikai adatok elõzetes bejelentés nélkül változhatnak!
A legfrissebb technikai paraméterekért kérjük, forduljon a
KONICA partneréhez!
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