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Impressora P/B 
• Linguagem de impressão GDI
• Velocidade de impressão de 16 ppm(1)

• Resolução de 600 x 600 dpi ou 300 x 300 dpi
• Memória compartilhada com a copiadora
• Formato máximo de impressão até A3
• Protocolos de rede TCP/IP, IPX/SPX(2) ou (4)

• Compatibilidade com Windows 98SE / Me / 2000 / XP/ 
Server 2003
• Interface USB 2.0
• Interface Ethernet 10/100Mbps(2) ou (4)

Controlador de impressão interno IC-206 (Opcional)
• Linguagens de impressão PCL5e/6
• Velocidade de impressão de 16 ppm(1)

• Resolução de 600 x 600 dpi , 1.200 x 600 dpi
• Modo de economia de toner
• Memória padrão de 16 MB
• Formato máximo de impressão até A3
• Protocolos de rede TCP/IP, IPX/SPX(2)(3)

• Compatibilidade com Windows 98SE/Me/2000/XP/
Server 2003
• Interface Ethernet 10/100 Mbps

Para garantir o melhor aproveitamento de nossos equipamentos em termos de custo, qualidade de cópia e vida útil, a 
Konica Minolta tem ampliado a sua expertise técnica como fabricante de equipamentos de precisão para o desenvolvimento 
e produção de consumíveis e peças de alta qualidade. Para um ótimo desempenho e produtividade, recomendamos o 
uso de peças e suprimentos originais Konica Minolta.

· Atende ao padrão ENERGY STAR
· Uso de materiais reciclados
· Mecanismo de reciclagem de toner
· Produzido em fábricas com certificação ISO

bizhub e PageScope são marcas registradas ou marcas da KONICA 
MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Todas as outras marcas 
e nomes de produtos são marcas registradas ou marcas de seus 
respectivos proprietários.
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Tipos de mídia
• Papel comum ou reciclado de 60 a 90 g/m², papel espesso de 

91 a 157 g/m²(5), transparências e etiquetas para impressora 
laser(5) e envelopes(5)

Capacidade de papel
• Padrão: 251 folhas 
• Máximo: 1.350 folhas com opcionais

Características Técnicas
• Consumo de energia aproximadamente 1.050W
• Dimensões do equipamento 599 (L) x 620 (P) x 520 (A) mm
• Peso de 39 kg

Ciclo Mensal de Trabalho
• Volume máximo até 25.000 páginas(1)

Copiadora Digital P/B
• Velocidade de cópia 16 ppm(1)

• Resolução de cópia 600 x 600 dpi
• 1ª cópia até 7 segundos(1)

• Tempo de aquecimento até 30 segundos
• Ampliação de 25% a 400% (pré-configurada ou variável)
• Cópias múltiplas de 1 a 99
• Gradação: 256 tons de cinza
• Memória padrão de 32 MB, expansível até 160MB
• Modo de exposição: auto, manual, texto, foto, texto/foto
• Tipo de originais: folhas, livros e objetos em 3D
• Formato de saída de A5 até A3
• Formato máximo dos originais no vidro de exposição até A3
• Controle de cópias por departamento (50 contas)

Scanner P/B 
• Driver TWAIN
• Resolução de 150 x 150 dpi / 300 x 300 dpi / 600 x 600 dpi
• Interface USB 2.0
• Formato máximo dos originais até A3
• Compatibilidade com Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003
• Scanner de rede(2) ou (4)

Fax (opcional)(3)

• Modelo FK-506 Super G3
• Resolução de 400 x 400 dpi ultra fine
• Velocidade máxima do modem de 33,6 kbps / ECM, Super G3
• Compressão de dados em MH, MR, MMR, JBIG
• Memória máxima de documentos 32 MB (280 Páginas)

Acessórios

Especificações

(1) A4 Transversal (2)Necessário IC-206 (3)Necessário DF-502 (4)Necessário NC-503 (5)Múltiplo Bypass 4 Transversal

DF-502 (opcional)
Alimentador de originais 
Capacidade para até 55 folhas

OC-504 (padrão)
Tampa de originais

JS-503 (opcional)
Bandeja separadora
Separa impressão e cópia do fax. Não pode
ser instalada em conjunto com SF-501

SF-501 (opcional)
Unidade de deslocamento
Deslocamento das impressões /
cópias. Não pode ser instalada 
em conjunto com JS-503

MB-501 (opcional)
Múltiplo bypass
Capacidade de 100 folhas

IC-206 (opcional)
Controlador de impressão PCL

NC-503 (opcional)
Placa de rede. 

FK-506 (opcional)
Kit fax
Fax Super G3

EM-103 (opcional)
Expansão de memória 128 MB
Compartilhados entre impressora (GDI)
copiadora e fax

Permite a impressão e a digitalização em rede

PF-502 (opcional)
Gaveta unitária de alimentação de papel
Universal. Capacidade para 250 folhas cada. 
Permite até 4 gavetas adicionais

Gaveta para 250 folhas

DK-703 (opcional)
Suporte de mesa
Base da copiadora (quando todas 
as gavetas estiverem presentes)

Caso haja interesse em acessórios opcionais, consulte a disponibilidade.
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