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VELKÉ

NEV Ě D Ě LJSEM, Ž EEXISTUJE

bizhub C652 – bohaté možnosti rozšíření
Montážní sada
MK-720

i-Option licence i-Option licence
LK-101v2
LK-102

Faxový modul
FK-502
Držák
klávesnice
KH-101

první

i-Option pamìť
UK-202
Pracovní deska
WT-506

druhý
Modul USB rozhraní
EK-604

Vyspělý řadič Emperon™

Modul rozhraní
VI-505

Dìrovací modul
PK-516

Vlastní technologie Konica Minolta tiskového řadiče EmperonTM je integrální částí systémové architektury stroje bizhub C652 a zajišťuje bezchybnou
integraci do jakéhokoli standardního síťového prostředí. Podporuje PDF až do verze 1.7 a kompatibilitu jazyka PostScript rozšiřuje o kvalitativní vylepšení,
jako je automatický obtah nebo přetisk černé. Uvedením uživatelské záložky ovladače se také zlepšila snadnost obsluhy: každý uživatel si může jako
„Moje“ nakombinovat právě ty funkce, které sám nejčastěji používá, takže je všechny může snadno volit na jediné záložce.

Øadiè
Fiery
IC-412

Sešívací finišer
FS-526

Skener
kapilár prstu
AU-101

Držák dlouhých
papírù
BT-C1

Sešívaèka na støíšku
SD-508

VYSOKORYCHLOSTNÍSKENOVÁNÍ

Unikátní toner Simitri® HD
Díky malým a stejnorodým částicím toneru Simitri® HD, vyvinutého v Konica Minolta, dosahují stroje neopakovatelné kvality obrazu. Text a linky ostré jako
žiletka, přirozené barvy a vysoce odolné výtisky s hladkým povrchem zajišťují dlouhou trvanlivost a nejlepší možnou kvalitu tisku.

Skener
kapilár prstu
AU-102

i-Option
Výstupní
pøihrádka
OT-503

Velkokapacitní
zásobník
LU-301

Pro rozšíření možností práce a zjednodušení obsluhy nabízí i-Option volitelně zabezpečenou komunikaci s PDF soubory a webový prohlížeč přímo na ovládací
obrazovce stroje. Přímý přístup na internetové a intranetové stránky zjednodušuje přímý tisk webových stránek a přístup k archívům na vzdáleném serveru pomocí
webového rozhraní. Zobrazování české znakové sady a podpora interaktivní technologie AJAX dovoluje i práci s webovými formuláři s jejich následným tiskem.

Èteèka
karet
AU-201

Velkokapacitní
zásobník
LU-204

Šifrování PDF souborů digitálním podpisem chrání digitalizované dokumenty před jejich pozměněním a neoprávněným užitím. Možnost přidání metadat
jako jsou klíčová slova zjednodušuje následné vyhledávání PDF v archivech.

bizhub C652 základní systém:
Komunikační centrum s rychlostí 65 čb. a 50 barevných str/min.
Standardně tiskový řadič Emperon™ s podporou PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 a XPS.
Zásobníky papíru 500 + 500 + 1 000 + 1 500 listů a 150 listů boční vstup.
Média A6 až A3+, gramáž 64–300 g/m2, dlouhé papíry až 1,2 m.
Paměť 2 GB, pevný disk 250 GB, připojení 1 Gb Ethernet.
FS-526 sešívací finišer

sešití až 100 listů, kapacita výstupu 3 100 listů

PK-516 děrovací modul

děrování 2/4 otvory

SD-508 modul sešívání na stříšku

tvorba brožur, dopisní sklad

OT-503 výstupní přihrádka

kryt výstupu namísto finišeru

LU-301 velkokapacitní zásobník

A4, 3 000 listů, 64–256 g/m2

LU-204 velkokapacitní zásobník

A4–A3+, 2 500 listů, 64–256 g/m2

BT-C1 držák dlouhých papírů

pro tisk na dlouhé papíry

VI-505 modul rozhraní

rozhraní pro řadič Fiery

IC-412 řadič Fiery

řadič pro profesionální barevný tisk

Práce s médii a dokončování
Stroj bizhub C652 nabízí opravdu všestrannou práci s médii: víceúčelové zásobníky papíru pojmou
až 6 650 listů, což postačí pro dokončení i těch nejrozsáhlejších úloh bez jakéhokoli přerušení.
Je možné tisknout na formáty od A6 po A3+, gramáž může dosáhnout až 300 g/m2. Stroje bez
problémů potisknou i nestandardní média a formáty včetně dlouhých papírů s délkou až 1,2 metru.
Jednou z nejzajímavějších možností dokončování je u stroje bizhub C652 tvorba neomezeného
počtu brožur pomocí brožovacího finišeru. Tento finišer umí bez omezení kapacity také dopisní
sklad, ideální pro zrychlení rozesílek faktur, vyúčtování nebo nejrůznějších nabídek. Dále lze
sešívat až 100 listů, děrovat dvěma nebo čtyřmi otvory a pro úlohy lze využívat silných krycích
listů s gramáží až 200 g/m2.

Konfigurace
bizhub C652 OFFICE

bizhub C652 GALLERY

3 650 listů

3 650 listů

6 150 listů

1 150 listů

1 150 listů

2 650 listů

sešívání v rohu a po straně

-





sešívání na stříšku (brožura)

-





děrování

-





250 listů

3 100 listů

2 600 listů



-

-

Kapacita vstupu papíru
z toho pro formát až A3+

AU-101 skener kapilár prstu

autentizační modul bez stříšky

AU-102 skener kapilár prstu

autentizační modul se stříškou

AU-201 čtečka karet

autentizace IC kartami Mifare

KH-101 držák klávesnice

pro znakovou USB klávesnici

EK-604 modul USB rozhraní

pro připojení USB klávesnice

MK-720 montážní sada pro fax

rozhraní pro faxový modul FK-502

Tisk na dlouhé papíry

FK-502 faxový modul

Super G3 fax

Vysvětlivky:

WT-506 pracovní deska

pro umístění autentizační čtečky

LK-101v2 i-Option licence

webový prohlížeč, Image panel

LK-102 i-Option licence

rozšíření možností PDF při skenování

UK-202 i-Option paměť

paměť nutná pro i-Option

Dokončování

Kapacita výstupu papíru

sešívání
postraně

děrování
2otvory

děrování
4otvory

oboustranný kombinovaný
tisk
mixplex
/mixmedia

vkládání
listu

dopisní
sklad



v základní výbavě
 za příplatek
– nelze

Možnosti dokončování

sešívání
vrohu

bizhub C652 JUMBO

brožura

třídění
odsazením

tisknadlouhé
papíry

