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magicolor 4750EN
ß
magicolor 4750DN
ß
Wydajne drukarki kolorowe 

Drukarki kolorowe 30/30 str./min 
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magicolor 4750EN i magicolor 4750DN 

Szybki i wszechstronny 
kolor w zasięgu ręki 

Kolorowe drukarki magicolor 4750EN i 4750DN spełniają wszystkie potrzeby małego biura. Zapewniają 
wydajne drukowanie sieciowe z prędkością 30 str./min., zarówno w trybie kolorowym jak i monochromatycznym. 
Wszechstronna obsługa mediów pozwala na szybkie przygotowanie różnorodnych materiałów takich jak 
prezentacje, ulotki, etykiety, koperty czy plakaty. A dzięki kompaktowej budowie możesz je mieć zawsze pod 
ręką, nawet na swoim biurku. 

Konfiguracja magicolor 4750EN magicolor 4750DN 

Druk dwustronny X 

Opcjonalny dolny podajnik na 500 arkuszy X X 

magicolor 4750EN 
magicolor 4750DN 
wersja standardowa 

Wysoka wydajność pomimo 
niewielkich gabarytów 

Modele magicolor 4750EN i 4750DN są doskonałymi 
drukarkami sieciowymi o prędkości roboczej 
30 str./min (zarówno w trybie kolorowym, jak 
i monochromatycznym). Wbudowany moduł druku 
dwustronnego modelu magicolor 4750DN zapewnia 
obsługę wydruków dwustronnych przy pełnej 
wydajności. Oba modele są bogato wyposażone 
i dysponują procesorem 800 MHz, 256 MB pamięci 
oraz interfejsem sieciowym Gigabit Ethernet, a ponadto 
obsługują języki PCL, PostScript i, opcjonalnie, XPS. 
Użytkownicy często drukujący duże ilości dokumentów 
mogą rozbudować urządzenie o opcjonalny dolny 
podajnik papieru, który maksymalizuje wydajność. 

magicolor 4750EN 
magicolor 4750DN 
wersja z opcjonalnym dolnym 
podajnikiem papieru 
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Jakość i oszczędność 

Zastosowanie toneru Simitri®HD w drukarkach 
magicolor 4750EN/DN zapewnia niezmiennie wysoką 
jakość wydruków. Drobne i jednorodnie ukształtowane 
cząsteczki toneru polimeryzowanego pozwalają uzyskać 
bardziej jednolite i naturalnie wyglądające obrazy 
o bogatszej gradacji kolorów oraz tekst o bardziej 
wyrazistej czcionce. Co więcej, wydruki charakteryzują 
się bardzo wysoką jakością – toner nie odchodzi 
od papieru nawet w miejscach zgięcia arkusza. 

W przypadku tych drukarek pojęcia wysokiej 
jakości i oszczędności nie są sprzeczne. Wydajna 
kaseta z tonerem pozwala na oszczędną pracę 
i zaoszczędzenie ponad 50% toneru podczas 
drukowania kopii roboczych lub dokumentów 
na użytek własny. Mimo iż przy drukowaniu 
zdjęć i grafik jest zużywana mniejsza ilość 
toneru, tekst pozostaje wyrazisty. 

Ekonomiczną obsługę drukarki magicolor 4750EN/DN 
zapewniają dodatkowo dwa tryby oszczędzania energii. 
W trybie gotowości pobór mocy jest zmniejszony, 
ale drukarka może natychmiast rozpocząć pracę. 
Ponadto drukarkę można skonfigurować tak, 
aby po upływie określonego czasu przełączała 
się samoczynnie w tryb uśpienia. Pozwala to 
zaoszczędzić jeszcze więcej energii w przypadku 
braku aktywności drukarki i wiąże się jedynie 
z koniecznością szybkiego nagrzania podzespołów 
wewnętrznych przed rozpoczęciem drukowania. 

Wszechstronna obsługa mediów 

Standardowy podajnik papieru drukarki magicolor 
4750EN/DN zapewnia obsługę wielu różnych 
nośników. Podawany papier może być w formacie 
od A6 do A4 i mieć gramaturę od 60 do 210 g/m2. 
Standardowy moduł druku dwustronnego drukarki 
magicolor 4750DN obsługuje takie same gramatury 
formatu A4. Dzięki opcjonalnemu podajnikowi 
dolnemu zapas papieru w obu drukarkach można 
zwiększyć aż do 850 arkuszy. Obsługa tak wielu 
nośników pozwala na proste drukowanie codziennej 
korespondencji, tworzenie prezentacji, ulotek, 
etykiet, a nawet nadruk na kopertach. Dostępny jest 
także tryb plakatu, który pozwala na wydrukowanie 
większej wersji pojedynczego obrazu nawet na 
16 stronach, co zapewnia naprawdę ciekawy efekt. 

Wyjątkowo łatwa obsługa 

Wygodna obsługa to jedna z najważniejszych cech 
drukarki 4750EN/DN. Duży, podświetlany wyświetlacz 
i intuicyjne przyciski są bardzo proste w obsłudze. 
Poziom zużycia toneru można sprawdzić za pomocą 
komputera. Sama wymiana kasety z tonerem 
jest również banalnie prosta. Opcja hosta USB 
pozwala na wygodne drukowanie bezpośrednie. 

Troska o środowisko 

Ponieważ zanieczyszczenie środowiska naturalnego jest 
poważnym problemem, 
firma Konica Minolta dokłada wszelkich starań, 
aby na każdym etapie cyklu eksploatacji swoich 
produktów minimalizować ich negatywny 
wpływ na środowisko. Emisja CO2 podczas 
produkcji polimeryzowanych tonerów Simitri® 
HD jest znacznie mniejsza niż w przypadku 
produkcji zwyczajnych tonerów sproszkowanych. 
Jednocześnie tonery Simitri®HD wymagają niższej 
temperatury utrwalania i pozwalają zaoszczędzić 
nawet do 15% energii przy każdym wydruku. 
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Czcionki 	 Gramatura papieru Zgodność  
137	standardowych	czcionek	Post-	 Papier	zwykły	(60–90	g/m2)	 z normami 
Script,	93	skalowalne	czcionki	PCL,	 Papier	z	odzysku	(60–90	g/m2)		nabiurkowa;	drukowanie	 Oznaczenie	CE,	GS,	WEEE,	RoHS,	
51	zestawów	symboli,	10	standardo- Papier	gruby	I	(91–150	g/m2)	 	tandemowe,	laserowe,	w	pełnej	pale- Energy	Star4,	Blue	Angel4 
wych	czcionek	liniowych	drukarki Papier	gruby	II	(151–210	g/m2)	cie	kolorów	i	w	formacie	A4 

Papier	powlekany	I	(100–128	g/m2)	 Materiały eksploatacyjne Obsługiwane interfejsySzybkość drukowania	 Papier	powlekany	II	(129–158	g/m2)Ethernet	10/100/1000	Base-T	 Instalowane fabrycznie  Kolor:	do	30	str./min	
 
USB	2.0	(High	Speed)	 Nośniki
Mono:	do	30	str./min Tonery:		
Port	USB	 Papier	zwykły,	papier	z	odzysku,	 CMYK:	do	2000	stron Szybkość drukowania dwu- koperty,	etykiety,	pocztówki,	papier	

stronnego3 Obsługiwane systemy  gruby,	papier	powlekany,	papier	 Moduł	drukujący:		
Kolor:	do	30	str./min	 operacyjne	ß CMYK:	do	30	000	stron firmowy
Mono:	do	30	str./min Windows 	 Pojemnik	na	zużyty	toner:		Funkcje drukarki
Czas wydruku pierwszej strony 	 2000,	Server	2003	(32/64),		 Mono:	do	36	000	stron	 Wiele	stron	na	jednej,	tryb	plakatu,	
Kolor:	12,9	s	 Server	2008	(32/64),	Windows	7,		 broszury,	sortowanie1,	auto/zdjęcie/ Kolor:	do	9000	stron 
Mono:	12,9	s Vista	(32/64),	XP prezentacja Tonery wymienne  
Czas nagrzewania Macintosh Tonery	standardowe:		Wymiary Średnio	39	s	 OS	X	10.2.8,	10.3.9,	10.4,	10.5,	10.6 CMYK:	do	4000	stron 

fizyczne (szer. x gł. x wys., w mm) Rozdzielczość maksymalna 	 Linux 
419	x	523	x	330	 Tonery	o	wysokiej	wydajności:		

600	x	600	dpi	x	3	bity	 Redhat,	SUSE CMYK:	do	6000	stron CiężarLiczba wydruków miesięcznie 	 Netware 
magicolor 4750EN 	 Moduł	drukujący:		Ok.	1100	stron	 Netware	4,	5,	6 
21,5	kg	bez	materiałów	eksploatacyjnych	 CMYK:	do	30	000	stron Maks.	120	000	stron 

Obsługa papieru 26,1	kg	z	materiałami	eksploatacyjnymi Pojemnik	na	zużyty	toner:		
Funkcje urządzenia Standardowy pojemnik	 magicolor 4750DN	 Mono:	do	36	000	stron	 
i oprogramowania Kaseta	na	250	arkuszy	 22,3	kg	bez	materiałów	eksploatacyjnych	 Kolor:	do	9000	stron 
Procesor Podajnik	wielofunkcyjny	na	 26,8	kg	z	materiałami	eksploatacyjnymi 
800	MHz 100	arkuszy Części zamienne 

Parametry elektryczne 
Pamięć		 Standardowa taca odbiorcza 	 Zespół utrwalający 	

Zakres napięcia wejściowego Wydajność	do	100	000	stron 
220~240	V	(+/-10%) 

Maks.:	768	MB Opcjonalna obsługa papieru Zespół transferowy 

Standardowo:	256	MB	 200	arkuszy 

Częstotliwość
Emulacje drukarki 	 Dolna	kaseta	na	500	arkuszy		 Wydajność	do	100	000	stron 

50~60	Hz	(+/-	3%) 
PCL6,	PCL5e/c,	PostScript3,	XPS2	 formatu	A4 Rolka pobierająca

Zużycie energii
Drukowanie bezpośrednie1  Zadrukowywany obszar Wydajność	do	300	000	stron Ok.	460	W	(podczas	pracy)	 
PDF	(wersja	1.7),		 Ok.	4,2	mm	od	każdej	krawędzi 

Poniżej	166	W	(tryb	oszczędzania	 Okres i warunki  JPEG,	TIFF,	XPS2 Obsługiwane standardowo energii)	 gwarancji
Zarządzanie drukarką 	 formaty Poniżej	34	W	(tryb	uśpienia) 

2	lata	w	miejscu	instalacji PageScope	NetCare	Device	Manager	 Podajnik papieru	
PageScope	WebConnection	 A4,	A5,	A6,	B5,	Letter,		 Warunki otoczenia  
PageScope	Direct	Print	 niestandardowe	(92–216	x	148–297	 Temperatura 	
PageScope	Data	Administrator	 mm)	Gramatura	60–210	g/m2 10~30°C 

Wilgotność względnaSymulacja kolorów 	 Formaty obsługiwane przez 
15~85% SWOP,	Commercial	Press,		 podajnik wielofunkcyjny 

Eurocolor,	DIC,	TOYO	 A4,	A5,	A6,	B5,	Letter,	Legal,		 Poziom hałasu  

koperty	C6/C10/DL	i	Monarch,		 54	dB	w	trakcie	drukowania	
 Karta pamięci CF1 
niestandardowe	(92–216	x	148–356	 39	dB	w	trybie	gotowości Opcja 

4	 mm)	Gramatura	60–210	g/m2 
Dysk twardy2 

Formaty obsługiwane przez
40	GB	(opcjonalny) 

moduł druku dwustronnego3 

A4,	B5	 
Gramatura	60–210	g/m2 

	Opcjonalna	karta	pamięci	CF	pozwala	na	drukowanie	bezpośrednio	z	plików	PDF,	TIFF,	JPEG,	pobieranie	czcionek,	profili	i	nakładek,	sortowanie	i	korzystanie	z	programu	PageScope	Account	Manager. 
2	Opcjonalny	dysk	twardy	pozwala	na	obsługę	wszystkich	funkcji	dostępnych	dla	karty	pamięci	CF,	a	ponadto	także	na	korzystanie	z	funkcji	bezpiecznego	drukowania,	wykonywanie	kopii	testowych,	drukowanie	z	zacho-

4	 waniem	plików	na	dysku	twardym,	przechowywanie	zadań,	emulację	języka	XPS	i	używanie	pobranych	profili.	
3	Moduł	druku	dwustronnego	jest	oferowany	w	standardowym	wyposażeniu	modelu	magicolor	4750DN.	Nie	jest	dostępny	dla	modelu	magicolor	4750EN.	
4	Dotyczy	modelu	magicolor	4750DN.	
5	Wydajność	deklarowana	zgodnie	z	normą	ISO/IEC	19789 

n	Wszystkie	parametry	techniczne	odnoszące	się	do	papieru	dotyczą	papieru	o	rozmiarze	A4	i	gramaturze	80	g/m2. 
n	Wszystkie	wartości	dotyczące	szybkości	wydruku	dotyczą	papieru	w	formacie	A4	zadrukowywanego	w	poprzek	w	trybie	drukowania	wielostronicowego,	jednostronnie. 
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	Podany	oczekiwany	czas	użytkowania	materiałów	eksploatacyjnych	dotyczy	określonych	warunków	pracy,	takich	jak	zapełnienie	drukiem	określonej	części	strony	o	danym	rozmiarze	(5%	dla	strony	A4).	Rzeczywisty	
czas	użytkowania	materiałów	eksploatacyjnych	zależy	od	sposobu	korzystania	z	urządzenia	oraz	innych	zmiennych	czynników	obejmujących	zapełnienie	stron,	rozmiar	stron,	typ	nośnika,	częstotliwość	korzystania	
z	urządzenia,	temperaturę	i	wilgotność	otoczenia.	

n	Na	niektórych	ilustracjach	produktów	przedstawiono	akcesoria	opcjonalne. 
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	ceny	i	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	
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