
AccurioPress C14000 nie je 
vylepšeným nástupcom staršej 
generácie produkčných zariadení 
Konica Minolta. „Ide o úplnú novinku, 
na ktorej odborníci pracovali 
niekoľko rokov a predstavuje vyšší 
model produkčnej tlače v porovnaní 
s doterajšími predstavenými strojmi,“ 
konštatuje Peter Lauko, obchodný 
manažér pre produkčnú tlač Konica 
Minolta Slovakia.

Zariadenie môžete nájsť pod 
dvoma označeniami. Buď je to 
spomínané AccurioPress C14000 
alebo AccurioPress C12000. Samotné 
názvy napovedajú, že rozdiel 

v týchto novinkách je v rýchlosti 
tlače. AccurioPress C14000 dokáže 
tlačiť rýchlosťou až 140 strán A4 
za minútu. V prípade veľkosti A3 je to 
80 strán. Uvedená hodnota je pritom 
bez akéhokoľvek spomaľovania pri 
tlači. Druhý variant tlačí maximálnou 
rýchlosťou 120 strán A4 za minútu. 
Za povšimnutie stojí aj vysoké 
rozlíšenie zariadenia. Novinka 
dosahuje rozlíšenie úctyhodných 
3600 x 2400 dpi. 

Vylepšená tlač a životnosť

Tajomstvom kvalitnej tlače tejto 
novinky je inovovaný Simitri HD toner 
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Všetci sa asi zhodneme 
na tom, že za úspechom 
súčasného polygrafa stojí 
dobrá technika. Vďaka 
nej dokáže byť rýchlejší, 
efektívnejší a flexibilnejší. 
A presne také je aj 
zariadenie z dielne 
Konica Minota – novinka 
AccurioPress C14000, 
ktorá prekračuje bežné 
štandardy tlače. 
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piatej generácie, ktorý uľahčuje tlačiť 
aj čoraz obľúbenejší a vyhľadávanejší 
matnejší efekt. Výtlačky sú pri tonerovej 
tlači menej elektrostaticky nabité. 
Pracuje sa nimi tak jednoduchšie. 
Toner súčasne pri tlači potrebuje menej 
tepla. Náter na natieraných papieroch 
sa tak výrazne menej deformuje. To 
všetko sú praktické výhody, ktoré 
ocení každý skúsený tlačiar. Keďže 
novinka patrí medzi vyšší štandard, 
zvýšila sa aj gramáž tlačových 
materiálov. Ostatné zariadenia zvládali 
materiály s hmotnosťou do 400 g/m². 
AccurioPress C14000 zvládne potláčať 
materiál s gramážou 450 g/m². 
Má vynikajúce výsledky pri tlači 
štruktúrovaných papierov a materiálov. 
Je preto vhodný na tlač pohľadníc, 
vizitiek, letákov či prospektov, ktoré 
majú očariť zákazníkov bezchybnou 
a kvalitnou tlačou. 

Z technických údajov zaujme na prvý 
pohľad jeho dlhá životnosť. Zatiaľ čo 
pri porovnateľných zariadeniach sa 
životnosť pohybuje na úrovni 5 - 10 
miliónov vytlačených kusov, novinka 
garantuje životnosť až na úrovni 
70 miliónov kusov. Jedna investícia 
do „poriadneho“ stroja vám dokáže 
tak prinášať zisk na veľmi dlhý 
čas. Niektorí tlačiari majú nárazové 
obdobia, kedy potrebujú tlačiť zákazky 
vo väčšom rozsahu a intenzite. 
AccurioPress C14000 dosahuje 
maximálnu záťaž až 2,5 milióna 
výtlačkov za mesiac. Môžete tak byť 

skutočne efektívny práve vtedy, keď to 
potrebujete. Novinka sa vám dokáže 
naplno prispôsobiť.

Zaostrené na zlepšenia 

Inžinieri Konica Minolta sa pri 
vývoji tohto zariadenia sústredili 
na viacero veľmi praktických 
vychytávok. Zariadenie ponúka 
rozšírené možnosti automatizácie, 
uľahčenia práce a eliminácie ľudských 
ako aj nepredvídateľných chýb. 
„Sme presvedčení, že automatizácia 
procesov a tlače je v súčasnosti 
pre polygrafov cesta, ako byť 
efektívnejší, lacnejší a tým aj viac 
konkurencieschopnejší,“ konštatuje 
Peter Lauko. Pomáha tomu senzor, 
ktorý dokáže automaticky detegovať 
hrúbku a gramáž papiera. Odpadáva 
vám tak manuálne nastavovanie 
papiera. Šetríte čas aj peniaze. Ďalším 
pomocníkom je systém IQ 501, ktorý 
vďaka senzorom dokáže kontrolovať 
farebnosť a nedostatky tlače tým, 
že porovnáva aktuálny výtlačok 
s referenčným. Ak sa na výtlačku ocitne 
nejaká nečistota, alebo sa pokrčil 
papier, operátor je o tom okamžite 
informovaný. Tlač dokážete ihneď 
zastaviť a chybu napraviť. Vyhnete 
sa tak veľkým stratám spôsobeným 
nekvalitnou tlačou a nepredvídateľnými 
chybami. Medzi ďalšie výhody patrí 
automatické nastavovanie pri duplexnej 
tlači. 

Dokončovanie a využitie v praxi 

Novinka je praktická zo všetkých 
pohľadov. Obsahuje napríklad finišer, 
ktorý dokáže narezať SRA3 formát 
na A3. Výstupy tak nemusia ísť na 
rezačku. Zariadenie môže byť doplnené 
o finišery na vizitky, vákuové podávače 
či bigovanie potlačeného hárku zhora. 
Novinka je vhodná pre polygrafov 
s väčšími zákazkami. Finančne sa 
vám oplatí, ak by ste dosiahli približne 
40 000 prechodov za mesiac. Jeho 
využitie je vskutku široké. Od ľahkých 
poštových obálok až po vizitky, 
pozvánky, poukazy, menovky, 
pohľadnice či exkluzívne a luxusné 
prospekty, na ktorých je rozhodujúca 
vysoká kvalita tlače. „Pre digitálne 
tlačiarne a reklamné agentúry tak môže 
predstavovať ťažiskový stroj, na ktorom 
budú realizovať svoje hlavné zákazky. 
Pre ofsetových tlačiarov je praktickým 
doplnením ich tlačiarenského portfólia,“ 
hodnotí Peter Lauko. 

Okrem vysokej rýchlosti a stability 
podávaného výkonu ponúka 
aj možnosť potláčať rôzne médiá 
s vyššou gramážou či rozšírené 
možnosti automatizácie. Tlačiť sa 
tak dá dnes naozaj rýchlo, lacno 
a efektívne. AccurioPress C14000 je 
toho živým dôkazom. 
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