bizhub 163 a bizhub 211
Perfektní pro rostoucí potřeby

Kancelářský systém bizhub 163 a bizhub 211

bizhub 163 a bizhub 211, kancelářský systém

Dokonale modulární pro
expandující společnost
Velký funkcemi, malý rozměry - toto dělá
bizhub 163 a bizhub 211 ideálním kandidátem
pro malou kancelář nebo společnost.
Extrémně kompaktní, přesto flexibilní, oboje
v sobě spojují nové A3 multifunkční zařízení
Konica Minolta se standardním kopírováním,
skenováním a GDI tiskem a s volitelným
faxováním a integrací do sítě.
Taková všestrannost plus volba z produktivity
21 nebo 16 stran za minutu dělá toto zařízení
ideálním pro malé společnosti.

Atraktivní malý design

Všestranné skenování

Kompaktní design bizhub 163/211 má vnitřní
výstup papíru a integrované elektronické třídění.
Díky svému designu najdou obě zařízení prostor
dokonce i v nejmenší kanceláři.

Zařízení bizhub 163/211 může být připojeno k PC,
přes rozhraní USB 2.0, a využito jako TWAIN skener
pro skenování originálů až do formátu A3. Vybavené
síťovou kartou (NC-503) nebo tiskovým řadičem
(IC-206) umožňuje také síťové TWAIN skenování.
Toto příslušenství také rozšíří skenovaní o další
funkcionality:
■ skenování do emailu: umožňuje odesílání
dokumentů přímo jako emailovou zprávu se
souborem typu TIFF nebo PDF. Toto je velmi
výhodný způsob jak distribuovat informace
kolegům a zákazníkům.
■ skenování do FTP: skenovaná data jsou odesílána
přímo na FTP server a uložena v určeném adresáři.
Skenování do FTP je další snadný způsob převodu
dokumentů v papírové podobě do digitální podoby
a jejich snadné sdílení přes síť.

Snadné používání
Design ovládacího panelu následuje univerzální
design koncept Konica Minolta. Vysoká přehlednost,
velká tlačítka, nový nastavitelný podsvícený
LCD displej a zjednodušené rozvržení s jasnými
indikačními údaji dělají bizhub 163/211 uživatelsky
velmi přívětivým.
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Perfektní tisk

Všestranná produktivita

Díky standardnímu GDI tiskovému řadiči je možné
z PC tisknout dokumenty až do formátu A3.
Volitelnou síťovou kartou NC-503 nebo tiskovým
řadičem IC-206 je možné zařízení rozšířit
o funkcionality síťového tisku. Tiskový řadič
IC-206 je ideální volba pro tisk větších dokumentů
a vícenásobných sad dokumentů.

Zařízení bizhub 163/211 nabízí produktivní
zpracování mnoha způsoby, nejen rychlým tiskem
a kopírováním, ale také díky svým funkcionalitám:
■ prostřednictvím souběžného tisku a skenování
nebo kopírování, je čekání u kopírky/tiskárny
minulostí.
■ volitelná duplexní jednotka (pouze bizhub 211)
pro automatický oboustranný tisk a kopírování,
zvyšuje produktivitu a snižuje náklady za papír
■ výhodné funkce elektronického třídění
■ standardně zásobník papíru s kapacitou na
250 listů a maximální zásoba 1 350 listů sníží
prostoje zařízení na minimum.
■ pružná manipulace s médii se standardním
univerzálním zásobníkem na formát A3 až A5,
speciální média, transferová média, pohlednice, …
■ boční podavač pro zpracování speciálních médií

Flexibilní faxování
V kombinaci s faxovým modulem se bizhub 163/211
promění v plnohodnotný Super G3 fax pro
vysokorychlostní přenos faxů formátu až A3.
■ standardně paměť 32MB (přibližně 280 stran),
volitelně paměť až 160 MB pro přibližně 1000
stan A4.
■ urychlení práce a operací s až 240 tlačítky rychlé
volby pro faxování a užívání emailových adres
■ 32 jednotlačítkových voleb pro vytáčení
■ tisk a současné přeposílání příchozích faxů
usnadní vnitřní komunikaci
■ funkce PC faxu přenáší data přímo z PC bez
nutnosti tisku
■ internet Fax funkce pro vysokorychlostní faxovou
komunikaci přes internet pomáhá snížit telefonní
poplatky

Nabídka dokonalé modularity pro snadné
a flexibilní rozšíření, bizhub 163 a bizhub 211
jsou dvě perfektní volby pro expandující
společnosti!

Konfigurace

Pohodlná správa zařízení
PageScope Web Connection je velmi praktická
internetová utilita, která nabízí mnoho výhod pro
snadné monitorování zařízení.
■ přístup přes standardní internetový prohlížeč
■ uživatelé mohou přímo z PC nahlížet na detaily
zařízení
■ kontrola papíru a toneru, kontrola a změna
nastavení zařízení, vše na jednom místě a na
jedno kliknutí.

bizhub 163/211 – Technická specifikace
Specifikace kopírování

Specifikace tisku

Údaje o systému

Kopírovací proces
Elektrostatický laserový

Rychlost tisku A4
21 stran/min (bizhub 211)
16 stran/min (bizhub 163)

Systémová paměť
32 MB RAM (max. 160 MB)

Rychlost kopírování A4
21 stran/min (bizhub 211)
16 stran/min (bizhub 163)
1. kopie/výtisk (A4)
Méně než 7 sekund
Zahřívání
Méně než 15/30 sekund
(bizhub 211/163)
Rozlišení při kopírování
600 x 600 dpi
Gradace
256 odstínů
Předvolba počtu kopií
1– 99, možnost přerušení
Formáty předlohy
A5 – A3
Měřítko
25 - 400% s krokem 1%
Kopírovací funkce
Kopírování knihy, oboustranné kopírování
(jen bizhub 211,volitelně), otáčení obrazu,
2-v-1, 4-v-1

Specifikace skeneru
Rychlost skenování
Max. 21 stran/min (bizhub 211)
Max. 16 stran/min (bizhub 163)

Rozlišení při tisku
Až 1 200 x 600 dpi
Tiskový řadič
GDI
PCL 6/5e (volitelně)
Rozhraní
USB 2.0
Ethernet 10/100 Base-T (volitelně)
Operační systémy
Windows 98
Windows ME
Windows NT4.0
Windows 2000
Windows XP
Windows Server 2003
Tiskové funkce
Skupinování N-v-1, vodoznak, obálky,
třídění, oboustranný tisk (jen bizhub 211,
volitelně)

Formát papíru
A3-A5
Gramáž papíru
60 – 160 g/m2
Vstupní kapacita papíru
Standardně: 251 listů
Maximálně: 1 350 listů
Výstupní kapacita papíru
Maximálně: 250 listů
Automatický oboustranný tisk
(jen bizhub 211, volitelně)
A5 až A3
60 až 90 g/m2
Možnosti dokončování
Odsazování, skupinkování, elektronické
třídění, třídění otočením, třídění odsazením
(volitelně),

Specifikace faxu (Volitelně)

Spotřeba energie
220 -240 V / 50/60Hz
Méně než 1,25 kW

Faxový standard
Super G3

Rozměry systému (š x h x v, mm)
599 x 620 x 487

Faxová komprese
MH, MR, MMH, JBIG/ECM

Hmotnost systému
cca 38 kg

Přenosová rychlost
33,6 kb/s

Rozlišení skeneru
Max. 600 x 600 dpi

Jednotlačítková / rychlá volba
32 / 240

Režimy skenování
TWAIN skenování
Skenování do e-mailu (volitelně)
Skenování do FTP (volitelně)
Síťové TWAIN skenování (volitelně)

Paměť faxu
Používá paměť stroje

Formáty souborů
TIFF, PDF

Automatický podavač originálů
Až na 80 listů

Faxové funkce
Polling (výzva), příjem do paměti,
odložení odeslání, broadcasting,
PC fax, iFax

Systémové funkce
Účtování
50 uživatelských účtů pro kopírování
Software
PageScope Web Connection
PageScope NDPS Gateway
PageScope Network Setup
PageScope EMS Plug-ins
Peer-to-Peer Utility

Jednotlačítková / rychlá volba
32 / 240

Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m2. Všechny údaje o rychlosti skenování, kopírování nebo tisku
se týkají papíru formátu A4, který je skenován, kopírován nebo tištěn napříč, ve vícestránkovém režimu a jednostranně. Některá ze zobrazení
výrobku obsahují volitelná příslušenství. Konica Minolta neručí za případnou chybu v některých uvedených cenách nebo technických údajích.
Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění. Microsoft, Windows a logo Windows jsou obchodní známky nebo registrované
obchodní známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo jiných zemích. Všechny ostatní obchodní značky a názvy
výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.
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