pagepro 1480MF
pagepro 1490MF
Pierwsze własne biuro

Wszystko, czego potrzebujesz

pagepro 1480MF i pagepro 1490MF

Wszechstronne i użyteczne
Pracując w domu lub własnym biurze, najwięcej uwagi przywiązujemy do wygody i łatwości obsługi wykorzystywanego sprzętu.
Nikt przecież nie chce zajmować miejsca pracy wieloma różnymi urządzeniami biurowymi ani tracić czasu na wędrowanie od jednej
maszyny do drugiej, aby wykonać kolejne czynności związane z przygotowaniem dokumentów. Jeżeli i Państwu zależy na wygodzie
i oszczędzaniu cennego czasu, wielofunkcyjne urządzenia pagepro 1480MF i 1490MF są rozwiązaniem w sam raz dla Państwa!
Połączenie w jeden kompaktowy i elegancki system monochromatycznej drukarki, szybkiego kopiowania z szybkością 20 stron
na minutę i kolorowego skanera, a także — w przypadku pagepro 1490MF — wszechstronnego faksu umożliwia wygodne korzystanie
z wielu różnych funkcji. I tak właśnie powinno wyglądać „Pierwsze własne biuro”!

Pełna wygoda, niskie koszty eksploatacji
Zakup i eksploatacja jednego systemu wielofunkcyjnego
— w porównaniu z łącznymi wydatkami na czasem i cztery
odrębne urządzenia, które system ten zastępuje — wymagają
znacznie mniejszych wydatków. Dalszych oszczędności może
przysporzyć praca w trybie ekonomicznym, którego jakość
wystarcza całkowicie do drukowania projektów dokumentów
i pism do użytku wewnętrznego, a który pozwala zmniejszyć
zużycie tonera nawet o 40%. A kiedy już trzeba koniecznie
wymienić toner, odbywa się to łatwo i szybko, ponieważ
wymieniany wkład jest jedynym materiałem eksploatacyjnym,
jakiego urządzenie potrzebuje.

pagepro 1480MF

pagepro 1490MF

Urządzenia pagepro 1480MF/1490MF zajmują niewiele
miejsca, ponadto działają wyjątkowo cicho, mogą
więc pracować tuż obok, nie powodując żadnych
niedogodności. Wszechstronność i wygodę zapewnia
szereg zaawansowanych funkcji wykorzystujących nośniki
pamięci USB, w tym drukowanie z USB, skanowanie
do USB i faksowanie do USB, w tym ostatnim przypadku
można wykorzystać pendrive USB w charakterze
rozszerzonej pamięci faksu. Opcjonalny adapter sieci
bezprzewodowej (WLAN Dongle) jednakowo poszerza
krąg zastosowań urządzenia, umożliwiając drukowanie
bezprzewodowe i wygodne współdzielenie drukarki w sieci.

Konfiguracja

pagepro 1480MF

pagepro 1490MF

Szybkość drukowania

Mono do 20 str./min

Mono do 20 str./min

Drukowanie

+

+

Kopiowanie

+

+

Skanowanie

+

+

Skanowanie w kolorze

+

+

Faks

–

+

Automatyczny podajnik dokumentów –

W standardzie

W-Lan Dongle

Opcja

Opcja

Przemyślane funkcje kopiowania

Interesujące dodatki

Dysponując kompaktową kopiarką taką jak pagepro
1480MF/1490MF, można dzięki wydajności urządzenia
i szybkości kopiowania 20 stron na minutę łatwo wykonywać
wiele różnorodnych zadań. Kopiowane materiały można
pomniejszać i powiększać w granicach 25%–400%,
można także kopiować na jednym arkuszu 2 albo 4 strony
oryginału, oszczędzając w ten sposób miejsce w archiwum.
Automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy
w pagepro 1490MF to szczególne udogodnienie, zwłaszcza
przy kopiowaniu wielostronicowych dokumentów.

Wśród licznych zalet pagepro 1480MF/1490MF znajdujemy
także Companion Suite – cały zestaw programów
pozwalający szybko i wygodnie zarządzać urządzeniem
z poziomu komputera. Zestaw ten zawiera narzędzia
do kompletnej konfiguracji systemu oraz wszystkich
ustawień i przyspiesza działanie wielu funkcji, zwłaszcza
zapamiętywania adresów w książce adresowej. Urządzenie
można skutecznie zabezpieczyć, blokując je całkowicie
przed nieuprawnionym dostępem za pomocą wybranego
przez siebie hasła.

Profesjonalne drukowanie

Faksowanie z wieloma udogodnieniami

pagepro 1480MF/ 1490MF, jako wydajne drukarki GDI,
oferują szybkie przetwarzanie i drukowanie wysokiej
jakości dokumentów. Bogaty wybór funkcji drukowania
umożliwia, na przykład, drukowanie więcej niż jednej
strony dokumentu źródłowego na jednym arkuszu (n-up)
i bezpośrednie drukowanie plików z nośników pamięci
USB, między innymi w formatach JPEG, TIFF i TXT. Duże
wrażenie robi szerokie spektrum obsługiwanych nośników,
od papieru biurowego o gramaturze od 52 g/m2 do 162 g/m2
w standardowej kasecie na 250 arkuszy, po etykiety,
koperty i gruby papier. To po prostu wszystko, co może
być potrzebne w pierwszym własnym biurze!

pagepro 1490MF pozwala korzystać z wszechstronnej
komunikacji faksowej. Można wysyłać faksy z komputera
PC i odbierać je na takim komputerze, korzystając
przy tym z pojemnej książki adresowej, dzięki czemu
unika się konieczności drukowania każdego faksu
przychodzącego. Dużą pamięć na 125 stron można
rozszerzyć poprzez korzystanie z funkcji odbioru faksów
do USB, więc nawet zapełnienie pamięci wewnętrznej
nie spowoduje utraty korespondencji! Funkcje takie jak
opóźniona transmisja czy wysyłania do pamięci i odbioru
z pamięci jeszcze bardziej zwiększają wygodę działania.
Na wszelki wypadek zapewniono także ochronę faksów
poufnych za pomocą funkcji Fax Box z użyciem hasła.

Bezproblemowe skanowanie w kolorze
pagepro 1480MF/ 1490MF, choć same w sobie
są urządzeniami monochromatycznymi, potrafią skanować
w kolorze i przydają się w procesie tworzenia broszur,
dokumentów fotograficznych, publikacji gazetowych i wielu,
wielu innych. Cała gama związanych z tym funkcji obejmuje
skanowanie TWAIN i Windows WIA oraz skanowanie
do USB w formacie PDF, JPEG i TIFF. pagepro 1490MF
oferuje jeszcze więcej udogodnień — ma klawiaturę
QWERTY, za pomocą której można z łatwością
wprowadzać — na przykład — nazwy dokumentów.
Obydwa urządzenia wielofunkcyjne dostarczane są
standardowo z programem PaperPort 11 SE, który zawiera
najważniejsze funkcje w zakresie rozpoznawania tekstów
(OCR) i pozwala w szybki i łatwy sposób zarządzać
dokumentami poprzez przeciąganie i upuszczanie obiektów
— z techniki tej można korzystać chociażby w celu
importowania skanów do aplikacji e-mailowej.

A skoro można teraz wykonać konieczne prace
znacznie szybciej, można także skorzystać
z chwiliwytchnienia, aby rozwiązać jedną z 400
zagadekSudoku zapisanych w pamięci systemu
pagepro 1480MF/1490MF.
Tak, tak, te inteligentne urządzenia to naprawdę
„wszystko w jednym” – idealne towarzystwo
do pracy i... zabawy!

Specyfikacja techniczna
Proces drukowania
Metoda drukowania
Nabiurkowa, monochromatyczna
drukarka laserowa A4
Język opisu strony
GDI
Szybkość druku A4
Do 20 str./min
Czas wydruku pierwszej strony
13 sekund
Czas przygotowania do pracy
21 sekund
Maksymalna rozdzielczość
600 dpi x 600 dpi
Obciążenie miesięczne
750 stron (średnie)
4000 stron (maksymalnie)
Funkcje drukowania
Tryb ekonomiczny, drukowanie
bezpośrednio z nośników pamięci
USB, N-up, opcja plakatu, okładka,
znak wodny, nakładka, drukowanie
Sudoku (diagram + rozwiązanie)

Proces kopiowania
Szybkość kopiowania
Do 20 kopii/min
Pierwsza kopia
15 sekund
Rozdzielczość kopiowania
600 dpi x 600 dpi
Liczba kopii
1 – 99
Skalowanie
25%–400% (możliwość regulacji co 1 %)
Funkcje kopiowania
Tryb ekonomiczny, dokumenty
tożsamości, N-up, tryb plakatu,
regulacja jakości

Proces skanowania
Technologie skanowania
Skaner kolorowy z sensorem obrazu CIS
pagepro 1480MF: płaski
pagepro 1490MF: płaski,
automatyczny podajnik dokumentów
Prędkoś skanowania
do 23 str./min (czarnobiałych)
do 8 str./min (kolorowych)

*

Rozdzielczość skanowania
600 dpi x 600 dpi (optyczna)
2400 dpi x 2400 dpi (interpolowana)
Obszar skanowania
A4, maks. 220 x 300 mm,
formaty nietypowe
Tryby skanowania
Skanowanie TWAIN
Skanowanie Windows WIA
Skanowanie na nośniki pamięci USB
Formaty plików
PDF, JPEG, TIF

Proces Faksowania
(tylko pagepro 1490MF)
Szybkość modemu
33.6 kbps V.34
Szybkość nadawania
2,5 sekund
Kompresja faksu
MH, MR, MMR, JBIG
Pamięć
125 stron
Szybkie wybieranie
250 pozycji
Wybieranie grupowe
20
Funkcje faksowania
Faks PC, odbiór do PC, odbiór na
nośniki pamięci USB, odbiór faksów
poufnych, automatyczne ponawianie
wybierania, opóźnienie transmisji

Konfiguracja sprzętu
i oprogramowania
Procesor
100 MHz
Pamięć
Standardowa 32 MB
Interfejsy
USB 2.0
W-LAN 802.11b/g (opcja)

Zgodność z systemami
operacyjnymi

Macintosh
OS X 10.3–10.5
Linux
Redhat v. 9.0, SUSE v. 8.2
Funkcje systemowe
Klawiatura Qwerty (tylko 1490MF)
Kontrola dostępu do urządzenia za
pomocą hasła
Standardowe oprogramowanie
Companion Suite Pro
PaperPort 11 SE (z OCR)

Obsługa papieru
Automatyczny podajnik
dokumentów (tylko 149MF)
50 arkuszy
Standardowy pojemnik na papier
Kaseta na 200 arkuszy
(250 arkuszy 64 g/m2)
Podajnik ręczny na 1 arkusz
Standardowa taca odbiorcza
Taca na 50 arkuszy, wydrukiem
do dołu
Obszar zadrukowywany
Około 4 mm od wszystkich krawędzi
Obsługiwane formaty papieru
A4, A5, A6, letter, legal,
koperty, B5, B6,
formaty nietypowe
90–148 mm x 216–356 mm
Gramatura papieru
60 g/m2–105 g/m2 (kaseta)
52g/m2–162 g/m2 (podajnik ręczny)
Nośniki druku
Papier biurowy, papier z makulatury,
koperty, etykiety, karty pocztowe,
papier gruby, papier firmowy, folia

Parametry fizyczne
Wymiary (szer. x gł. x wys., mm)
pagepro 1480MF: 447 x 386 x 344
pagepro 1490MF: 447 x 386 x 412
Waga
pagepro 1480MF: 11,6 kg
pagepro 1490MF: 13 kg

Parametry elektryczne
Zasilanie
220 ~ 240V
Częstotliwość
50 ~ 60Hz
Pobór mocy
pagepro 1480MF
450 W lub mniej (podczas drukowania)
33 W lub mniej (w trybie gotowości)
10 W lub mniej (w trybie
oszczędzania energii)
Pobór mocy
pagepro 1490MF
450 W lub mniej (podczas drukowania)
35 W lub mniej (w trybie gotowości)
12 W lub mniej (w trybie
oszczędzania energii)

Warunki otoczenia
Temperatura
10°C ~ 27°C
Wilgotność powietrza
15% ~ 85% RH
Natężenie hałasu
53 dB lub mniej (podczas pracy)
30 dB lub mniej (w trybie gotowości)
0 dB (w trybie oszczędzania energii)

Zgodność z wymaganiami
regulacyjnymi i dotyczącymi
bezpieczeństwa
DOC, oznakowanie CE, GS, EMC,
WEEE, Energy Star (tylko pagepro
1480MF)

Materiały eksploatacyjne
Zainstalowanie fabryczne
Toner o wydajności do 1000 stron
Tonery wymienne
Toner: wydajnoś do 3000 stron
Okreś i warunki gwarancji
2 lata w miejscu instalacji (w obrębie
WE; obowiązuje prawo miejscowe)

Windows
2000, XP (32), Vista (32),
Windows 7 (32), Server 2003 (32)

* dotyczy tylko pagepro 1480MF
■ Wszystkie specyfikacje pojemności, mierzonej liczbą arkuszy, dotyczą papieru o formacie A4 i gramaturze 80 g/m2.
■ Wszystkie specyfikacje dotyczące szybkości skanowania, kopiowania lub drukowania dotyczą papieru o formacie A4, który jest skanowany, kopiowany lub zadrukowywany w poprzek, w trybie
jednostronnym na wielu arkuszach.
■ Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i funkcji zmieniają się zależnie od systemów operacyjnych, aplikacji, protokołów sieciowych, a także konfiguracji sieci i systemu.
■ Podana przewidywana wydajność materiałów eksploatacyjnych do drukarki zakłada drukowanie w określonych warunkach roboczych, takich jak pokrycie drukiem określonego formatu papieru
(5% pokrycie formatu A4). Rzeczywiste zużycie materiałów eksploatacyjnych będzie się zmieniać w zależności od intensywności ich wykorzystywania oraz innych parametrów drukowania, takich
jak pokrycie i rozmiary stron, typ nośnika, drukowanie ciągłe lub przerywane, temperatura i wilgotność otoczenia.
■ Niektóre ilustracje przedstawiają produkty z wyposażeniem opcjonalnym.
■ Specyfikacje i akcesoria opierają się na informacjach dostępnych podczas druku materiałów informacyjnych i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
■ Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanej specyfikacji.
■ Microsoft, Windows oraz logo Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach.
■ Wszelkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.konicaminolta.pl

Państwa partner w dziedzinie rozwiązań biznesowych Konica Minolta:

Konica Minolta
Business Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Muszkieterów 15
Tel.: +48 (22) 560 33 00
Faks: +48 (22) 560 33 03
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