
SYSTEEM VOOR PRODUCTIEPRINTEN IN KLEUR

 Digitale kleurenpers voor SRA3+
 Max 3.963 pagina's per uur

AccurioPress  
C2070/C2070P/C2060 
GEGEVENSBLAD

U kunt pas succes boeken in de digitale wereld als u kunt voldoen aan bepaalde normen, zoals absolute kleurconsis-
tentie en een superieure beeldkwaliteit. De producten uit de AccurioPress C2070-serie kunnen deze uitdaging met 
gemak aan. Ze bieden ultieme prestaties van maar liefst 1.681 pagina's op SRA3-formaat per uur (AccurioPress C2060) 
en 1.976 SRA3 pagina's per uur bij de AccurioPress C2070/P. In combinatie met ultieme mediaflexibiliteit en professio-
nele modulaire afwerking vormen deze producten de perfecte systemen voor de productieomgevingen van bedrijven 
die voorop willen lopen.
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DE VOORDELEN OP EEN RIJTJE: 
AccurioPress C2070/C2070P/C2060

PROFESSIONELE AFWERKING

– Meervoudig (GBC) en 2- en 4-punts 
perforeren

– 6 verschillenden vouwtypen
– Grote uitvoer
– Minimale menselijke tussenkomst 
– Voor geoptimaliseerde budgetten

OPTIMALE BETROUWBAARHEID

– Duurzaam platform; onderdelen en 
verbruiksartikelen die lang meegaan

– Swingmechanisme voor accurate 
duplexregistratie

– Rolmechanisme voor fixatie
– Voor afdrukken met maximale 

efficiëntie 
– Voor lucratieve kortlopende 

afdrukopdrachten

DUURZAAMHEID

– Robuust en krachtig ondanks de 
compacte, lichtgewicht behuizing met 
minder onderdelen

– Minder stroomverbruik dankzij  
Simitri® HD E toner 

– Hoogste percentage hergebruik  
van PC en PET in de branche

– Voor een lagere belasting  
van het milieu

– Hogere efficiency op basis van  
groene waarden

DUURZAME PRESTATIES

– AccurioPress C2060
 – Max. 61 A4-pagina's per minuut
 – Max. 31 SRA3-pagina's per minuut
 – Max. 3.380 A4-pagina's per uur
 – Max 1.681 SRA3-pagina's per uur
– AccurioPress C2070/P
 – Max. 71 A4-pagina's per minuut 
 – Max. 36 SRA3-pagina's per minuut 
 – Max. 3.963 A4-pagina's per uur 
 – Max 1.976 SRA3-pagina's per uur

KANT-EN-KLARE PRINT PRODUCTEN

– Boekjes van 50 vel afdrukken met 
trimmen voorzijde en boekjes van 
35 vel met optionele functies voor 
rillen, trimmen zijkant en platte rug

– Automatische ringbinding 102 vel
– Perfect binden van boeken  

tot max. 30 mm
– 100 vel nieten met snijmechanisme
– Voor optimale automatisering 

en enorme productiviteit
– Voor een nog winstgevender 

onderneming 
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HOOGWAARDIGE CONTROLLERS

– Flexibele keuze van controller-
technologie: EFI®-, CREO®- of 
eigen Konica Minolta-controller

– Integratie in hybride workflows
– Intuïtieve bediening
– Bespaart tijd en geld

GEBRUIKSGEMAK

– Geautomatiseerde, real-time 
systeemkalibratie

– Eenvoudig instelbaar met papier-
catalogus

– Beheerfunctie voor door operator 
te vervangen eenheden (Operator 
Replaceable Unit Management, ORU-M)

– Maximaal bedieningsgemak
– Operators houden tijd over 

voor belangrijkere taken
– Ondersteuning open API (applicatie 

Interface), IWS (Interne WebServer)

PERFECTE BEELDKWALITEIT

– S.E.A.D. IV-technologie en 
1.200 x 1.200 dpi x 8-bits resolutie 
(equivalent aan 1.200 x 3.600 dpi)

– Simitri® HD E tonertechnologie
– Beelddensiteitstechnologie
– Voor nieuwe afdruktoepassingen
– Voor een hogere omzet

GEAVANCEERDE MEDIADOORVOER

– Media-invoer met vacuüm- of 
luchtgeleidingstechnologie 

– Max. 7.500 vel papierinvoercapaciteit
– Max. 5 papierinvoerlades
– Grotere totale productiviteit
– Extreme kostenbesparingen

COMPLETE MEDIAVERWERKING

– Max. 350 g/m² papiergewicht bij 
enkel- en dubbelzijdig afdrukken

– Ondersteuning voor enveloppen
– Betrouwbare invoer van dun papier 

door lucht separatie
– Mechanische ontkrulling 
– Optionele bevochtiger tegen krulling
– Voor zeer flexibele afdrukproducten
– Zo onderscheidt u zich van 

de concurrentie
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SYSTEEMSPECIFICATIES
Resolutie 1.200 x 1.200 dpi x 8-bits;  

equivalent met 1.200 x 3.600 dpi
Papiergewicht 62–350 g/m²
Duplexeenheid 62–350 g/m²
Papierformaten 330 x 487 mm, 330 x 1.200 mm *
Maximaal beeldgebied 323 x 480 mm; 323 x 1.195 mm (banner)
Papierinvoercapaciteit Standaard: 1.500 vel; Max.: 7.500 vel
Papieruitvoercapaciteit Max.: 13.600 vel
Afmetingen machine 
(b x d x h)

800 x 903 x 1.076 mm; 800 x 903 x 1.041 mm 
(P-versie)

Gewicht machine 316 kg; 313 kg (AccurioPress C2070P)

PRODUCTIVITEIT

AccurioPress C2070/P
A4 - max. per minuut 71 ppm
A3 - max. per minuut 38 ppm
SRA3 - max. per minuut 36 ppm
A4 - max. per uur 3.963 ppu
A3 - max. per uur 2.107 ppu
SRA3 - max. per uur 1.976 ppu

AccurioPress C2060
A4 - max. per minuut 61 ppm
A3 - max. per minuut 33 ppm
SRA3 - max. per minuut 31 ppm
A4 - max. per uur 3.380 ppu
A3 - max. per uur 1.792 ppu
SRA3 - max. per uur 1.681 ppu

CONTROLLER
Interne Konica Minolta- 
controller

IC-603

Interne Fiery-controller IC-417
Externe Fiery-controller IC-313
Externe Creo-controller IC-314

SCANSPECIFICATIES**
Scansnelheid A4 Max. 240 ipm
Scanmodi TWAIN-scan; Scan-to-HDD; Scan-to-FTP;  

Scan-to-SMB; Scan-to-E-mail
Scanformaten PDF, Secured PDF, Compact PDF, TIFF, JPEG, XPS,  

PDF/A-1a,1b
Scanresolutie 600 x 600 dpi

KOPIEERSPECIFICATIES**
Gradaties 256 gradaties
FCOT Minder dan 8 sec. (A4, kleur)
Vergroten en verkleinen 25–400%, in stappen van 0,1%
Meerdere kopieën 1–9.999

Konica Minolta Business Solutions Nederland BV  Hoogoorddreef 9  Postbus 22110  1100 CC Amsterdam  www.konicaminolta.nl ST
AR

 0
1-

20
17

 Technische specificaties
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 – Alle specificaties hebben betrekking op A4-papier van 80 g/m².
 – De ondersteuning en beschikbaarheid van de genoemde specificaties en functionaliteit varieert en is afhankelijk van de besturingssystemen, toepassingen en netwerkprotocollen, alsmede van de netwerk-  
en systeemconfiguraties.

 – De genoemde levensduur van de verbruiksartikelen is gebaseerd op specifieke gebruiksomstandigheden, zoals de paginadekking bij een bepaald paginaformaat (5% dekking van een vel A4).  
De werkelijke levensduur van de verbruiksartikelen hangt af van het gebruik en andere variabelen tijdens het printen, zoals paginadekking, paginagrootte, type media, continu printen of met onderbreking,  
omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid. 

 – Sommige productillustraties bevatten optionele accessoires.
 – De specificaties en accessoires zijn gebaseerd op de beschikbare informatie ten tijde van het printen van deze informatie. Wijzigingen voorbehouden. 
 – Konica Minolta garandeert niet dat genoemde prijzen of specificaties vrij van fouten zijn.
 – Alle merk- en productnamen kunnen een (gedeponeerd) handelsmerk zijn van de desbetreffende eigenaren.

 Aanbevolen configuraties

ACCESSOIRES
Afdekklep OC-511
Automatische  
documentinvoer 

DF-706

Werkblad WT-511
Verwarmingseenheid voor 
lades hoofdmachine 

HT-511

Papierinvoereenheid met 
luchtgeleiding 

PF-602m

Verwarmingseenheid voor 
PF-602m

HT-504

Papierinvoereenheid met 
vacuümtechnologie 

PF-707

Verwarmingseenheid voor 
PF-707 

HT-506

Verbindingseenheid RU-509
Bevochtigingseenheid HM-102
Meervoudige perforatie- 
eenheid (GBC) 

GP-501

Verbindingseenheid RU-510
Autom. ringbindingseenheid GP-502
Vouw- en perforatieeenheid FD-503
Stapeleenheid LS-506
Eenheid voor afdrukken 
boekjes 

SD-506

Eenheid voor afdrukken 
boekjes

SD-513

Ril-eenheid voor SD-513 CR-101
Trimeenheid voor SD-513 TU-504
Eenheid voor platte rug voor 
SD-513

FD-504

Eenheid voor inlijmen PB-503
Nieteenheid FS-532
Boekjes eenheid voor FS-532 SD-510
Perforatie-eenheid voor 
FS-532 

PK-522

Dekbladinvoegeenheid voor 
FS-532 

PI-502

Envelopfixatie-eenheid EF-103
Bannerprinteenheid MK-740
Lade voor meervoudige 
handmatige invoer 

MB-506

Invoerlade groot volume LU-202m
Invoerlade groot volume LU-202XL (banner)
Open stapeleenheid OT-510
Verwarmings-/ontvochtings-
eenheid voor LU-202m/XL  

HT-503

Enveloppenkit voor LU-202m/XL MK-746


