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bizhub 222 – bohaté možnosti
rozšířeníní graf bizhub 222/282/362
Konfigura
DF-620
Podava originál
Automatick podava
originál , a na 80 list

FK-503
Faxov modul
obsahuje i SU-501

ML-502
Multi-L Fax-Kit
druhá linka

OC-510
Kryt originálu

bizhub 222
bizhub 282
bizhub 362

JS-502
Odd lovací p ihrádka

MS-2C
svorky na se ívání
pro SD-507
(4 x 2000 svorek)

OT-602
P ídavná
p ihrádka
T etí v stupní
p ihrádky

MS-5D
svorky na se ívání
pro FS-530
(3 x 5 000 svorek)

KTERÝPOMÁHÁVŠEMZAMĚSTNANCŮM?

SU-501
skenovací modul
roz i uje sí ové skenování o
IP-skenování

SD-507
Bro urovací modul
vazba V1, bro ura; nelze
kombinovat s MT-502
p ihrádkov modul

Multifunkce mohou víc než jen tisknout a kopírovat – a to platí stoprocentně i o stroji bizhub 222! Tato propracovaná multifunkce disponuje
bohatými možnostmi skenování a faxování; a její všestranné komunikační schopnosti jsou završeny unikátním systémem uživatelských
schránek Konica Minolta.

HD-250
HD-250

HDD 40GB
roz í ení pam ti pro
kopírování, skenování a tisk;
vodoznaky

MT-502
P ihrádkov modul
4 p ídavné p ihrádky pro
FS-519; nelze kombinovat
s SD-505

ArtNo: 9967000217

Vyspělý tisk a kopírování

EM-303 / 3 / 4
pam 32 / 64 / 128 MB
roz í ení pam ti pro
kopírování a tisk

FS-530
Fini er vestavn
max. 1200 list , sou ástí
fini eru jsou svorky na
se ívání 1 x MS-5D

Stroj bizhub 222 kombinuje rychlost 22 černobílých stran za minutu s pokrokovým tiskovým řadičem Emperon™ v základní výbavě. Ten díky standardům
PCL 6 a PostScript 3 podporuje všechny obvyklé operační systémy. Paměť 192 MB (rozšiřitelná až na 320 MB) umožňuje, že možnosti tisku a kopírování
jsou skutečně obsáhlé a všestranné; zahrnují pohodlné funkce jako mixplex, tisk více stránek v jedné a řadu dalších. Volitelný pevný disk 40 GB dále zvyšuje
kapacitu pro uložení stran a rozšiřuje možnosti tisku o vodotisk, razítko nebo přetisk.

EK-502
paralelní port
paralelní port, pouze pro tisk
PC-108
Univerzální kazeta
1 x 500 list
A5-A3

PU-501
D rovací jednotka

PC-206
Univerzální kazeta
2 x 500 list
A5-A3

PC-407
Velkoobjemová
kazeta
2 x 1250 = 2500 list ,
A4

DK-506e
Stolek
Stolek pro ulo ení
spot ebního materiálu
a papíru

DR-310
Fotoválec
ivotnost
65 000 stran (bizhub 222)
80 000 stran (bizhub 282)
100 000 stran (bizhub 362)

Skutečná flexibilita médií

SC-504
Bezpe nostní ip
ifrování dat v pam ti/HDD

DV-310
Starter
ivotnost
65 000 stran (bizhub 222)
80 000 stran (bizhub 282)
100 000 stran (bizhub 362)

Stroj bizhub 222 může pracovat s formáty A6 až A3 stejně jako se širokým výběrem médií, zahrnujícím gramáže papíru od 50 do 210 g/m2. Pro zvýšení pohodlí
obsluhy a výkonu při práci dovoluje stroji bizhub 222 doplňování papíru a toneru při práci – je tím zcela vyloučena potřeba přerušení dlouhých a náročných
tiskových úloh. Standardní kapacitu papíru 1 150 listů lze rozšířit až na velkorysých 3 650 listů, dovolujících hladký provoz a zvyšujících celkový výkon.

TN-211 (bizhub222/282)
TN-311 (bizhub 362)
Toner
ivotnost
17 500 stran

Všestranné možnosti dokončování

bizhub 222 základní systém:
zařízení s rychlostí tisku 22 stran A4 za min.,
standardně Emperon tiskový řadič s podporou PCL 6 a PS3, rozhraní Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX a USB 2.0,
2x víceúčelová kazeta na 500 listu (A5–A3, 60–90 g/m2), boční vstup na 150 listu (A5–A3, 50–210 g/m2),
automatický duplexní jednotka, systémová paměť 192 MB

Působivé jsou u stroje bizhub 222 také možnosti dokončování: výtisky různých uživatelů lze spolehlivě oddělit do jednotlivých přihrádek praktického modulu
s osobními přihrádkami. Sešívací finišer lze použít nejen pro vícepoziční sešívání, ale lze ho také rozšířit o další moduly. Děrované a sešité dokumenty lze tvořit
stejně snadno, jako přehnuté a v hřbetu sešité brožury nebo jiné profesionální tiskové formáty.

Konfigurace

DF-620 podavač dokumentů

až 80 listů, A5–A3, 35–128 g/m2, až 70 orig/min

OC-510 kryt originálu

zakrývá sklo skeneru

Automatický oboustranný podavač dokumentů

JS-502 oddělovací přihrádka

odděluje např. faxové výstupy

1. zásobník papíru

SD-507 brožovací modul

středový náhyb a sešití, vazba V1, vytváření brožur

2. zásobník papíru

500 listů A5-A3

500 listů A5-A3

500 listů A5-A3

MT-502 přihrádkový modul

4 přihrádky

Podstavný modul

stolek s kolečky

zásobník na 2500 listů A4

zásobník na 2500 listů A4
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500 listů A5-A3

500 listů A5-A3

500 listů A5-A3

FS-530 vestavný finišer

až 1 200 listů, sešívá až 50 listů

Automatický oboustranný tisk





OT-602 přídavná přihrádka

třetí výstupní přihrádka

Zabezpečený tisk







PU-501 děrovací jednotka

děrování 4 otvory

Skenování na eMail/FTP/SMB/HDD

///

///

///

PC-108 univerzální kazeta

A5–A3, 1x 500 listů, 60–90 g/m2

Sešívání v levém horním rohu/ve hřbetu

/

/

/

PC-206 univerzální kazeta

A5–A3, 2x 500 listů, 60–90 g/m

Děrování







PC-407 velkoobjemová kazeta

A4, 2x 1 250 listů, 60–90 g/m

Vysvětlivky:

DK-506 stolek

úložný prostor

FK-503 faxový modul

Super G3 Fax (vč. SU-501 a 32 MB)

ML-502 druhá linka

pro fax

SP-501 faxové razítko

razítkuje originály

SU-501 skenovací modul

faxování na IP adresu fax, IP skenování atd. (vč. 32 MB)

HD-250 pevný disk

40 GB, pro skenování do schránky, na HDD, TWAIN, přetisky atd.

EM-303/304/305

rozšíření paměti 32/64/128 MB

EK-502 paralelní rozhraní

pro lokální tisk

SC-504 bezpečnostní čip

šifrování dat na disku

2

2

Možnosti dokončování

sešívání
v rohu

sešívání
ve hřbetu

děrování

oboustranný
tisk

vkládání listů
a obálek

třídění
odsazením

třídění
křížem

brožura



v základní výbavě
 za příplatek
– nelze

