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Kancelářské systémy

bizhub 250/350
Profesionál v kanceláři

Kancelářské systémy bizhub 250/350

Odpověď
na Vaše černobílé požadavky
Kompaktní a robustní zařízení, které splní všechny Vaše
černobílé požadavky v kancelářském prostředí. Rychlostí
25 a 35 stran za minutu tato síťová multifunkční zařízení
integrují funkce tisku, kopírování, rychlého skenování
a faxování. Tak aby splnily potřeby malých a středních
kanceláří. Ideální zařízení pro výměnu jednoúčelových
starých kopírek, tiskáren, skenerů a faxů, které se ještě
stále v kancelářích nacházejí.
Stačí jeden pohled na velký uživatelský displej: přehledné
ovládání dotykového panelu umožňuje přímý přístup
k požadovaným funkcím a snižuje čas na obsluhu stroje.

Simitri™ je polymerovaný toner společnosti Konica
Minolta, pomocí kterého budou mít Vámi vytvořené
dokumenty plynulejší odstíny šedé a vysoce kontrastní
černé plochy – nová kvalita dokumentů ve Vaší kanceláři.
Vysokorychlostní skenování Vám zkrátí čas potřebný
na převod papírových dokumentů do digitální podoby.
Skenujte rychlostí až 70 originálů za minutu.
LDAP na stroji podporuje jeho přístup do Vaší firemní
emailové databáze. Snadné zadávání a synchronizace
emailových adres na bizhub 250 / 350.

Revoluční tiskový řadič Emperon™ je srdcem strojů
bizhub 250 a bizhub 350. Tiskové jazyky PCL 5e/6
a PostScript 3 jsou standardní součástí strojů.
Snadný tisk z libovolného operačního systému.

sešívání v rohu

sešívání dvě sponky

brožura (vazba V1)

děrování

Faxy stále mají své místo i v dnešní moderní kanceláři.
Faxový modul pro bizhub 250 / 350 s rychlým přenosem
Super G3, jednotlačítkovou volbou až 540 telefonních čísel
a dalšími pokročilými funkcemi Vám usnadní a urychlí Vaši
práci.

Doplňování toneru a papíru za chodu stroje, ve spojení
s vstupní kapacitou až 3 650 listů papíru je zajištěn chod
stroje bez zbytečných prostojů a tím šetří Váš drahocenný
čas.
Na strojích bizhub 250 a 350 můžete tisknout na širokou
škálu tiskových médií od formátu A6 až do A3 a gramáže
papíru 50 g/m2 až 210 g/m2, což Vám umožní tisk všech
Vašich interních i prezentačních dokumentů.

Paměť bizhub 250 / 350 je standardně 192 MB a rozšířit ji
lze až na 320 MB. Tím je zajištěna dostatečná paměťová
kapacita i pro Vaše nejnáročnější tiskové a kopírovací
úlohy. Pevný disk o velikosti 40 GB rozšíří funkce stroje
např. o vodoznaky, přetisky a vkládání obrazových razítek
atd.

Stroje bizhub 250 / 350 Vám dávají možnost kompletní
tvorby Vašich dokumentů – sešívání, děrování, brožuru
– přeložení a sešití ve hřbetu. Vše zvládnete sami s velmi
nízkými náklady.

Sledování využití stroje lze snadno dosáhnout díky
standardně zabudovanému účtování tisků, kopií a skenů.
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Technická

specifikace

Specifikace tisku

Specifikace systému

Specifikace skeneru

Rychlost tisku A4

Rychlost

bizhub 250 – 25 kopií/min.
bizhub 350 – 35 kopií/min.

70 originálů/min. (200 dpi)
41 originálů/min. (600 dpi)

Rychlost tisku A3

Rozlišení

bizhub 250 – 14 kopií/min.
bizhub 350 – 20 kopií/min.

600 × 600 dpi

Minimálně A6
Maximálně A3

Skenovací mody

Gramáž papíru

TWAIN skenování
Scan to HDD
Scan to FTP
Scan to SMB
Scan to eMail
Scan to fax
Podpora LDAP

60–210 g/m2

Rozlišení
600 × 600 dpi

Tiskové jazyky
PCL5e, PCL6, Postscript 3

Rozhraní
10–Base–T/100–TX Ethernet
USB 2.0, Paralelní port

Formát souborů

Operační systémy

TIFF, PDF

Windows 98/NT4.0/2000/ME/XP/
2003 server
Mac OS 9.x a vyšší

Specifikace kopírování
Rychlost kopírování A4
bizhub 250 – 25 kopií/min.
bizhub 350 – 35 kopií/min.

Rychlost kopírování A3
bizhub 250 – 14 kopií/min.
bizhub 350 – 20 kopií/min.

Automatický podavač dokumentů
80 originálů

Velikost papíru

Zásobníky papíru
Standard: 1 150 listů
Maximálně: 3 650 listů

Výstupní zásobník papíru
Maximálně: 1 200 listů

Účtování
1 000 účtů
Podpora Active Directory

Specifikace faxu

Dokončovací možnosti

Kompatibilita

33.6 kbps

Sešívání
Odsazování a skupinkování
Děrování
Skládání
Brožura (vazba V1)

Kódování

Spotřeba energie

Super G3

Maximální rychlost modemu

MH, MR, MMR, JBIG

Rozlišení
Maximálně 600 × 600 dpi

Méně než 1 470 W

Rozměry
(šířka × hloubka × výška)

Rozlišení

677 × 710 × 718 mm

600 × 600 dpi

Hmotnost

První kopie

74 kg

bizhub 250 – méně než 5.3 s.
bizhub 350 – méně než 4.8 s.

Zvětšování
25–400 %, po 0,1 %

Polotóny
256 stupňů

Více kopií
1–999

Paměť
192 MB standard
320 MB max. + 40 GB HDD

Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu A4 o 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 nebo jednostranně.
Uváděné kapacity paměti se týkají papíru formátu A4 s pokrytím
tonerem uvedeným v příslušné poznámce.
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Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
Konica Minolta neručí za to, že jakékoli uvedené ceny nebo
technické údaje nemohou obsahovat chybu.
Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.
Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou
být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními
známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.

