
Podstawowe cechy

Kontroler IC-601 firmy Konica Minolta łączy wysoką 
jakość i doskonałą wydajność z atrakcyjnie niskim 
kosztem. Umożliwia bezproblemową integrację 
z najnowszą generacją szybkich, kolorowych maszyn 
drukarskich bizhub PRO i bizhub PRESS, obsługuje 
urządzenia bizhub PRO C6000/C7000, bizhub PRESS 
C6000/C7000/P oraz bizhub PRESS C8000*.

Najważniejszą cechą wbudowanego kontrolera IC-601 
jest pełna obsługa aplikacji firmy Konica Minolta, takich 
jak serie kompletnych programów narzędziowych 
PageScope i Printgroove. Kontroler umożliwia również 
skonfigurowanie własnego rozwiązania produkcyjnego 
do kompleksowej obsługi druku kolorowego, opartego 
na produktach firmy Konica Minolta i obejmującego 
sprzęt, kontroler oraz oprogramowanie pochodzące 
z jednego źródła.

Najważniejsze cechy

JobCentro
JobCentro jest centralnym interfejsem użytkownika 
kontrolera IC-601, wyświetlającym listy różnych zadań, 
takich jak lista aktywnych zadań, zadań wstrzymanych, 
oraz historię zadań. JobCentro ma wygląd zbliżony 
do sterownika drukarki i pozwala na szybką i łatwą 
edycję zgłoszeń zadań za pomocą panelu urządzenia, 
panelu zdalnego lub programu narzędziowego Job 
Centro*. Edycję poszczególnych stron ułatwiają funkcje 
przeciągania i upuszczania oraz wyświetlania miniatur.

ColorCentro
Przeznaczone dla systemu Windows oprogramowanie 
narzędziowe ColorCentro pełni funkcję wygodnego 
interfejsu użytkownika, za którego pomocą można 
określać i zmieniać różne ustawienia kolorów. 
Oprogramowanie ColorCentro zawiera niezbędne 
narzędzia, na przykład służące do kalibracji, modyfikacji 
krzywej tonalnej i obsługi kolorów specjalnych. Musi 
zostać zainstalowane na osobnym komputerze i łączy 
się z kontrolerem IC-601 za pośrednictwem sieci.

Kontroler IC-601

Kontroler IC-601 jest własną konstrukcją firmy Konica Minolta, przeznaczoną do pracy z wydajnymi cyfrowymi maszynami 
drukującymi z serii bizhub PRESS i PRO. Ten wbudowany kontroler jest ekonomicznym, rozwiązaniem do produkcyjnego druku 
kolorowego. Oferuje proste i łatwe zarządzanie kolorami, bezproblemową zgodność z zaawansowanymi maszynami Konica Minolta 
i cechuje się rozbudowanymi możliwościami integracji z aplikacjami służącymi do zarządzania obiegiem dokumentów.

IC-601 – łatwe i ekonomiczne drukowanie 
w kolorze

Obsługiwane urządzenia

http://www.easycopy.pl

http://www.easycopy.pl


Funkcje

n Kalibracja – przygotowanie i obsługa tabel kalibracji.
n Modyfikacja krzywej tonalnej – umożliwia zmianę 

krzywej w każdym stanie oraz podgląd obrazu przed 
zmianami i po nich.

n Narzędzie do obsługi kolorów dodatkowych – zawiera 
bibliotekę kolorów specjalnych wraz z ich wartościami 
CMYK. W bibliotece znajdują się kolory PANTONE, 
TOYO, DIC i HKS; można także definiować nowe 
kolory.

n Kolory alternatywne – funkcja umożliwia konwersję 
wartości wejściowych RGB/CMYK (grafiki, tekstu, 
obiektów) na określone wartości CMYK.

Obieg zadań

n Zarządzanie profilami – ułatwia zarządzanie profilami 
ICC zapisanymi w kontrolerze, komputerze lokalnym 
lub w sieci. Możliwe jest także tworzenie nowych 
profili ICC i edycja istniejących profili. 

n Domyślne ustawienia kolorów – narzędzie pozwala 
zarządzać wartościami domyślnymi ustawień 
kolorów. Są one stosowane do ustawień domyślnych 
sterownika drukarki, gdy drukowane jest zadanie bez 
określonej konfiguracji kolorów.

n Konfiguracja kolorów – służy do obsługi i przygoto-
wywania profili dla określonych typów papieru.

IC-601, kontroler

Parametry techniczne

Formaty plików
n Adobe PostScript 3
n PCL 5c/6*
n  Natywna obsługa plików PDF, PDF 1.7; 

PDF/X-1a, X-3
n EPS
n TIFF, TIFF/IT, JPEG
n PPML

Środowisko klienta
n Windows® 7/2000/XP/Vista™ 
n Windows® Server 2003/2008
n Macintosh® OSX (od wersji 10.4.x do 10.6.x)
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Sprzęt

n Intel® Core 2 Duo o częstotliwości 2,8 GHz
n 4 GB 
n Dysk SATA 2 x 250 GB
n Ethernet (10/100/1000-Base-T)

Sterownik drukarki
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IC-601

* Dostępne wkrótce
n Obsługa i dostępność wymienionych funkcji i parametrów technicznych różnią się w zależności od systemu operacyjnego, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
n Parametry techniczne i dane dotyczące akcesoriów są oparte na informacjach dostępnych w czasie drukowania i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 
n Firma Konica Minolta nie gwarantuje, że podane parametry techniczne nie zawierają błędów.
n Nazwy Microsoft i Windows oraz logo Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
n Wszystkie inne marki i nazwy produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.
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