
METEOR Unlimited Colors je digitální tiskový stroj vhodný pro poskytovatele tiskových služeb, kteří hledají cestu jak 
odlišit své produkty a vymezit se vůči konkurenci. Kombinací klasického tonerového tisku s aplikací fólie můžete docílit 
neomezeného počtu atraktivních metalických barev, které upoutají pozornost nejen vašich zákazníků, ale i koncových 
uživatelů. METEOR Unlimited Colors vám umožní produkovat tiskoviny s velkou přidanou hodnotou a zajímavou ziskovostí. 
To vše s vysokou produktivitou a jedním průjezdem strojem! Dvěma průjezdy v případě tisku CMYK barvami na již apliko-
vanou metalickou fólii.

 Jedinečné řešení, které kombinuje tonerový tisk a inline aplikaci 
fólie a vytváří tak neomezené množství metalických barev

Meteor  
Unlimited Colors



SPECIFIKACE METEOR Unlimited Colors

VAŠe BeNeFItY Se StroJeM 
METEOR UnliMiTEd COlORs

pro NeodolAtelNé A poUtAVé 
tISkoVé AplIkACe

 – Dekorativní tisk
 – Luxusní obaly
 – Marketingové materiály
 – Přání a pohlednice
 – Obaly knih
 – Vizitky

VelkokApACItNí VýStUp

 – Velkokapacitní vykladač s laserovým 
čidlem

 – Vyloží až 6 000 listů s výškou stohu 
až 60 cm

prVNíM průChod - AplIkACe FólIe

 – Přidaná hodnota tiskovin díky originálním 
metalickým fóliím v kombinaci s klasickým 
CMYK tiskem 

 – Napomáhá zvýraznit části grafiky, jako 
jsou loga, texty nebo důležitá sdělení

 – Aplikací zlaté nebo stříbrné fólie zvýšíte 
přitažlivost tiskoviny

drUhý průChod - BAreVNý tISk 

 – V prvním průjezdu se využívá adheze fólie 
na vytištěném toneru

 – V druhém průjezdu se potiskne fólie CMYK 
tonery 

100% dIgItálNí tISk  
A zUŠleChŤoVáNí

 – Bez šablony 
 – Bez filmu
 – Bez přípravy
 – Bez nastavování
 – Digitální maska definující obraz  

pro fólii
 – Pro adhezi fólie na toneru je využívána 

teplota a tlak



SPECIFIKACE METEOR Unlimited Colors

VýkoN A BezkoNkUreNčNí  
tISkoVá kVAlItA

 – CMYK tiskový stroj s vysokou kvalitou 
tisku

 – Až 71 A4 stran za minutu
 – Až 3 600 dpi a rastr s hustotou 130 

až 270 lpi
 – Toner s dlouhou životností
 – Výměna toneru možná za provozu bez 

nutnosti zastavit produkci

VýkoNNý SoFtwAre pro SpráVU 
zAkázek

 – Umožňuje řídit a nastavovat tiskovou 
produkci i aplikaci fólie

 – Všechny parametry lze uložit pro 
pozdější využití

 – Šetří čas a zvyšuje produktivitu

ForMát pApírU Až 330 x 700 MM

 – 5 vstupních zásobníků s možností 
nepřetržitého nakládání

 – 3 zásobníky podávají papír s asistencí 
bočního rozfuku

 – Vstupní kapacita až 5 430 archů

dIgItálNí AplIkACe MetAlICké FólIe

 – Pro zvýšení přidané hodnoty výrobku
 – Až 50 A4 za minutu

přeSNá regIStrACe MezI průJezdY

 – Automatické pozicování obrazu na již 
aplikovanou fólii při druhém průjezdu 
(Automated skew-and-centring-
adjustment - ASCA) 

VYSoká VArIABIlItA MAterIálů

 – Natírané i nenatírané materiály
 – Obálky
 – PVC
 – Syntetický papír - Teslin
 – Plasty
 – atd.
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technická specifikace

MeTeOr DP8700Se+
rychlost tisku Až 71(1) A4 stran za minutu (barevně i černobíle)
tiskové rozlišení Až 3 600 dpi a rastr s hustotou 130 až 270 lpi
Formáty papíru Min. 100 x 148 mm 

Max. 330 x 700 mm(2)

gramáž/tloušť ka 
materiálů

Papír od 65 do 400 g/m² 
Syntetické materiály: Teslin® a Folex®  
Obálky od 100 do 400 µm s/bez okénka

Vstupní kapacita 2 zásobníky v tiskové jednotce 
1 500 archů (500 + 1 000 archů) 
3 zásobníky s možností nepřetržitého nakládání a 
podáváním papíru s asistencí bočního rozfuku
3 930 archů (2 x 1 390 + 1 150(2))

Soutisk Přesný soutisk díky automatickému pozicování obrazu 
(ASCA - Automated Skew and Centering Adjustment). 
Srovnatelný s ofsetovým tiskem. Duplexní soutisk i pozice 
obrazu v průběhu zakázky ± 0,5 mm.

Výstupní kapacita Velkokapacitní vykladač s motorizovaným výstupem pro až 
60 cm sloupec papíru

příkon Nakladač: 1x (230V / 1P + N + e - 16 A) 
Tisková jednotka: 1x (230V / 1P + N + e - 32 A) 
Tiskový řadič: 3x 1x (230V / 1P + N + e - 16 A)

provozní podmínky Teplota:18° - 30°C
Optimální teplota: 20° - 22°C 
Vlhkost: 30% - 50% relativní vlhkosti 
Optimální vlhkost: 40%

rozměry a váha D x H x V: 5,56 x 1,31 x 1,93 m 
1 690 kg (Meteor DP8700Se+ & iFoil-T)

externí Fiery eFI Fiery 
IC-308 tiskový řadič 

100% kompatibilní s celou škálou standardních softwarů 

iFOiL-T
podporovaná gramáž/
tloušť ka bez aplikace 
přetisku tonerem

Min. 80 g/m² ekvivalentně 80 µm před tiskem a laminací 
Max. 350 g/m² ekvivalentně 350 µm před tiskem a laminací

podporovaná gramáž/
tloušť ka s aplikací 
přetisku tonerem

Min. 150 g/m² ekvivalentně 150 µm před tiskem a laminací 
Max. 350 g/m² ekvivalentně 350 µm před tiskem a laminací

rychlost tisku Až 50(1) A4 stran za minutu (barevně i černobíle)
Formáty papíru Min. 110 x 220 mm 

Max. 330 x 700 mm(2)

Materiály Aplikace fólie je aplikovatelná na většinu podporovaných 
materiálu u stroje Meteor DP8700Se+

Fólie Jsou vhodné standardní fólie pro horkou ražbu.
role Standardní fólie jsou dodávány 320 mm široké, s návinem 

400 m, na dutince s průměrem 1’’. Na osu je možné upevnit 
více druhů užších fólií a vytvářet tak zajímavé efekty. 
Volitelně také dutinka s průměrem 3’’.

Software pro aplikaci 
fólie

MeTeOr Manager je výkonný nástroj pro řízení a nasta-
vování celého tiskového procesu i aplikace fólie. Všechny 
parametry mohou být uloženy pro pozdější účely. To vše 
šetří čas a zvyšuje produktivitu.

příkon iFOiL-T: 2x (230V / 1P + N + e - 32A) 
1x (230V / 1P + N + e - 16 A) 
Vykladač: 1x (230V / 1P + N + e - 16 A)

provozní podmínky Teplota:18° - 30°C
Optimální teplota: 20° - 22°C 
Vlhkost: 30% - 50% relativní vlhkosti 
Optimální vlhkost: 40%

rozměry a váha D x H x V: 5,56 x 1,31 x 1,93 m  
1 690 kg (Meteor DP8700Se+ & iFoil-T)

(1) Bez kalibrace a stabilizace
(2) S využitím kazety č. 5 

(1) Tisková rychlost se může měnit v závislosti na potiskovaném materiálu a parametrech tisku
(2) Kontaktujte nás pro otestování vašich specifických materiálů 

konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.  zákaznická linka: 841 777 777  info@konicaminolta.cz  www.konicaminolta.cz

- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m2.
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu platí při 5% pokrytí formátu A4 a kontinuálním tisku.  

Skutečná životnost spotřebního materiálu se může lišit v závislosti na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí, formát a typ tiskových médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.


