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Digitális dokumentumkezelõ rendszerek
bizhub C250

bizhub C250
Mûszaki adatok
Másolási tulajdonságok
Típus
Digitális dokumentumkezelõ rendszer,
indirekt képátíró szalagos tandem technológia
4 db duplalézerfejes nyomtatómû
Festékezõ
SimitriTM polimerizált, gömbszemcsés,
viasztartalmú festék
Elsõ másolat (A4 keresztben)
Színes: kevesebb, mint 11,7 mp
Fekete-fehér: kevesebb, mint 8,4 mp
Másolási sebesség (A4 keresztben)
Színes/két színû: max. 25 másolat/perc
Fekete-fehér: max. 25 másolat/perc
Másolási sebesség (A3)
Színes/két színû: max. 13 másolat/perc
Fekete-fehér: max. 13 másolat/perc
Másolási felbontás
Max. 600 x 600 dpi
Féltónus
256 árnyalat, FEET, METS
Kicsinyítési-nagyítási arány
25-400% (akár 0,1%-os lépésekben is állítható)

Nyomtatási felbontás
Max. 600 x 1 800 dpi
Processzor
PowerPC750FX/466 Mhz (64 bit)
Nyomtatási memória
1024 MB (másolási memóriával megosztva)
Nyomtató merevlemez
Standard, 40 GB (másoló merevlemezzel megosztva)
Emuláció
PostScript 3, PCL 6c (PCL 5c + XL 2.1)
Interfész
Ethernet 10/100BaseT
opciós USB 2.0 és IEEE1284
Meghajtók
Windows 98SE/Me/NT4.0/2000/XP, Macintosh 9.x, 10.x,
Server NT4.0/2000/2003, Unix, Citrix

Szkennelési tulajdonságok
Szkennelési sebesség
Max. 25 szkennelés/perc (A4)

Faxolási funkciók
Polling, idõ késleltetés,
bizalmas mappába helyezés, PC Fax

Általános tulajdonságok
Opciós automatikus eredeti adagoló
Max. 100 lap eredeti egyoldalas vagy kétoldalas adagolása
Papírméret
A5-A3 kifutó (max. 311 x 457 mm), egyedi papírméretek
Papírsúly
64-256 g/m2
Papírkapacitás
850 lap (max. 3 350 lap)
Kézi adagoló
Max. 100 lap
Papírkimenet
Max. 1 250 lap
Duplex egység
Opciós automatikus kétoldalas nyomtatás/másolás
Laprendezési módok (opció)
Tûzés, lyukasztás, hajtogatás, könyvformátum készítés

Másolatszám
1-999, visszaszámlálással, megszakítási lehetõséggel

Szkennelési módok
TWAIN-, FTP-, SMB-, merevlemezre-, e-mail címre
szkennelés, PDF, tömörített PDF, TIFF és JPEG formátumban

Másolási memória
1024 MB

Szkennelési felbontás
Max. 600 x 600 dpi

Másoló merevlemez
Standard, 40 GB

Szkennelési címek
Max. 2100 cím (egyedi + csoportos), LDAP támogatás

Másolási funkciók
Színek precíz beállítási lehetõsége,
tesztnyomtatás funkció, szerkesztési funkciók,
fényes nyomtatási mód, kisfüzet készítési funkció,
munkák ellenõrzése, költségfigyelés, fotó üzemmód

Faxolási tulajdonságok (opció)

Nyomtatási tulajdonságok (standard)

Faxolási felbontás
Max. 600 x 600 dpi

A prospektus Konica Minolta színes dokumentumkezelõ rendszerrel készült.

Nyomtatási sebesség (A4 keresztben)
Színes/két színû: max. 25 nyomtatás/perc
Fekete-fehér: max. 25 nyomtatás/perc

Kódolás
MH, MR, MNR, JBIG

Az Ön Konica Minolta Partnere:

Nyomtatási sebesség (A3)
Színes/két színû: max. 13 nyomtatás/perc
Fekete-fehér: max. 13 nyomtatás/perc

Modem sebesség
Max. 33,6 kbps (Super G3)

Faxolási címek
Max. 1000 cím

TM

Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft.
Tel.: 464-9000, Fax: 464-9069; E-mail: info@konicaminolta.hu

Felmelegedési idõ
Kevesebb, mint 110 mp
Méretek (szél. x mély. x mag., mm)
653 x 755 x771
Tömeg (alapgép)
Kb. 94 kg

Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk,
hogy csak eredeti Konica Minolta kellékeket, alkatrészeket és papírt használjon.
A gyártó a mûszaki paraméterek változtatásának jogát fenntartja.

bizhub C250
Ahol az üzleti siker számít

Digitális dokumentumkezelõ rendszerek
bizhub C250
A kiegészítõk széles skálájának kiválasztásával felépítheti
az igényeinek legjobban megfelelõ konfigurációt.

Új kategória a színes
dokumentumkezelésben
A bizhub C250 különlegessége abban rejlik, hogy
miközben ára, és fekete-fehér lapköltsége
megegyezik egy azonos teljesítményû feketefehér digitális nyomtató-másoló rendszerével,
színes lapköltsége is igen alacsony. Ugyanakkor
könnyûszerrel átveszi bármely másoló vagy
nyomtató helyét az irodában.
A Konica Minolta bizhub C250 dokumentumkezelõ a legmodernebb színes technológiát
egyesíti a fekete-fehér digitális nyomtató-másoló
technológiával: színesben és fekete-fehérben
nyomtat, másol és szkennel. A jól ismert Crown
technológiára épülõ új Konica Minolta Emperon
nyomtatási technológiának és az egyedi, kétfejes
lézer egységnek köszönhetõen rendkívül kiváló
színminõségre és gyors sebességre képes.
Az opciós finisher a lapokat rendezi, félbehajtja,
tûzi, lyukasztja. Segítségével brosúra, füzet elõállítása is lehetséges. Az opciós duplex egységgel
kétoldalas nyomtatásra és másolásra, akár A3
kifutó méretben is lehetõség nyílik.
A kisebb cégek mellett a nagyobb vállalatok is
hatékonyan és költségtakarékosan tudják használni a bizhub C250 nyomtató-másoló rendszert,
mert a fekete-fehér és a színes nyomatok, másolatok, szkennelések számát személyenként is
limitálni lehet, miközben bármelyik funkció akár
színesben, akár fekete-fehérben le is korlátozható.

Még több funkció az

üzleti siker
eléréséhez

FK-502 fax kártya
Faxolási funkcióhoz

DF-601 automatikus eredeti adagoló
Max. 100 eredeti lap automatikus
egyoldalas vagy kétoldalas adagolásához

OC-501
eredeti tetõ

EK-702
USB és IEEE 1284
interfész

JS-601 munka szétválasztó tálca
max. 100 lap papírkimenet

MK-706 opciók csatlakozási kártyája
Fax és interfész (USB, IEEE 1284) csatlakoztatásához

VK-501 költségfigyelõ interfész
Kártyás- és érmés költségfigyelõ
rendszerek csatlakoztatásához

FS-501 tûzõs finisher
Max. 30 lap több pozíciós
tûzése,
max. 1000 lap papírkimenet

MC-501
mechanikus számláló

AD-503 automatikus duplex egység
Automatikus kétoldalas nyomtatáshoz/másoláshoz

bizhub koncepció
A Konica Minolta bizhub C250 a cég új digitális
dokumentumkezelõ rendszer családjának tagja.
Az új elnevezés egy mozaik-szó, a „biz” az angol
business - üzlet - szóra utal, a „hub” pedig
központot jelent.Ez a mozaikszó is igyekszik
kifejezni a Konica Minolta azon törekvését, hogy
valamennyi felhasználó aki ezen rendszer tagja,
mindig az üzleti élet középpontjában érezheti
magát.

PK-501 lyukasztó
egység
4 helyen lyukasztás

FS-603 könyvformátum
készítõ finisher
Tûzés, hajtogatás,
automatikus könyvformátum
készítés, max. 1000 lap
papírkimenet
PC-403 nagykazetta PC-203 papíradagoló fiók
2500 lapos papírkapacitás 2x500 lapos univerzális papírfiók

Színesben és fekete-fehérben is gyorsan
A bizhub C250-ben található 4 lézer nyomtatómû
együttes munkájának eredményeként a berendezés színesben és fekete-fehérben egyaránt 25
lap/perces sebességgel nyomtat és másol kitûnõ
minõségben. A nyomatok kiemelkedõ minõsége a
Konica Minolta egyedi polimerizált festékének, a
Simitrinek köszönhetõ. A Simitri kémiai úton
elõállított, gömbszemcsés festék: a szemcsék 6,5
mikron méretûek és viaszt is tartalmaznak, így
nincs szükség olajozó egységre a nyomtatáshoz.
Ez a speciális toner egyenletes képminõséget tesz
lehetõvé: használatával nem csak a vonalak és a
kis karakterek, hanem a fényképek és illusztrációk
nyomtatásakor is biztosított a tökéletes reprodukció.

Simitri polimerizált festék

Hagyományos festék

CD-25 egyszerû
gépasztal

PC-103 papíradagoló fiók
500 lapos univerzális papírfiók

Fekete-fehér és
színes

SMB szkennelés

FTP szkennelés

Másolás

Helyi/hálózati

Szkennelés

Nyomtatás

TWAIN
szkennelés
helyi/hálózati

Faxolás

E-mail címre
szkennelés

Közös mappába/
személyes
mappába
szkennelés (HDD)

C450
C250

MK-704 fax csatlakozási kártyája
Fax kártya csatlakoztatásához

Fax

iFax

Fekete-fehér és
színes

