KANCELÁRSKE ZARIADENIA
ČIERNOBIELE

Intuitívne
ovládanie

Bezpečnosť

Aplikácie

Produktivita

Prístupnosť

Služby

bizhub 558e
Čiernobiele multifunkčné zariadenie A3 · Až 55 strán za minútu

PROSPEKT bizhub 558e

Benefity pre zákazníka

Intuitívne ovládanie
Ovládajte vaše zariadenie ako
smartfón alebo tablet s plne
upraviteľným užívateľským
rozhraním

Bezpečnosť
Zabezpečená integrácia do podnikovej siete, šifrovanie dát,
prepis HDD, a pokročilá
autentifikácia užívateľov

Aplikácie
Zvýšená efektivita vďaka
rozsiahlemu portfóliu aplikácií
Konica Minolta

Produktivita
Spoľahlivé, vysokorýchlostné
skenovanie a tlač,
kombinované s výkonnými
možnosťami dokončovania

Prístupnosť
Služby
Bezproblémová prevádzka
Efektívny manažment tlačového
vášho zariadenia bizhub a cenná
parku, vrátane automatických
podpora pre ľahší prístup
dodávok spotrebného materiálu,
a manipuláciu, ktorá vyhovuje
pro-aktívnej údržby či vzdialenej
aj užívateľom so špeciálnymi
správy
potrebami

Možnosti konfigurácie
1 ROZŠÍRENÉ FUNKCIE

Detektor podávania
papiera 
UK-501

1

Filter pevných
mikročastíc 
CU-101
Záložný pevný disk 
HD-524
Bezpečnostný chip 
x2
SC-508
Pracovný pult 
WT-506
Numerická klávesnica 
KP-101

2

5

4 VSTUP MÉDIÍ
Systémový stolík
s 1 zásobníkom 
PC-115

2 PRIPOJENIE
Faxová jednotka 
FK-514
Wi-Fi adaptér
SX-BR-4600
Integrované Wi-Fi
UK-215

3 OSTATNÉ

3

Podpora PDF/A
LK-102v3
OCR skenovanie
LK-105v4
Čiarové kódy 
LK-106
Unicode 
LK-107
Tlačové OCR 
LK-108
Rozšírené OCR
LK-110v2
ThinPrint® 
LK-111
Bezserverový
manažment tlače 
LK-114
Bezpečnostný chip 
LK-115v2

Systémový stolík
s 2 zásobníkmi
PC-215

4
x2

Systémový stolík
s veľ kokapacitným
zásobníkom 
PC-415

ALEBO

Biometrický snímač
AU-102
Čítačka bezkontaktných
kariet
Montážna sada 
MK-735
USB rozhranie 
EK-608
ALEBO
OR
USB + Bluetooth 
EK-609
Držiak na klávesnicu 
KH-102

Jednoduchý stolík 
DK-510

ALEBO

ALEBO

Veľ kokapacitný zásobník 
LU-302

ALEBO

Veľ kokapacitný zásobník
LU-207
Podávač na baner 
BT-C1e

5 VÝSTUP MÉDIÍ
ALEBO

Oddeľovacia priehradka 
JS-506
ALEBO
Výstupný pult 
OT-506

LEGENDA

ALEBO

Vstavaný finišer 
FS-533
Dierovacia jednotka
PK-519

Povinné
príslušenstvo
Voliteľné
príslušenstvo
Toto príslušenstvo môže byť
nainštalované len
s príslušenstvom
nad ním

ALEBO

ALEBO

Zošívací finišer 
FS-536
Transportná jednotka 
RU-513
ALEBO
Brožúrovací finišer 
FS-536SD
Transportná jednotka 
RU-513
Dierovacia jednotka 
PK-520

Zošívací finišer 
FS-537
Transportná jednotka 
RU-513
ALEBO
Brožúrovací finišer 
FS-537SD
Transportná jednotka 
RU-513
Jednotka Z-skladu 
ZU-609
Dierovacia jednotka 
PK-523
Vkladač krycích listov 
PI-507
ALEBO

Oddeľovacia priehradka 
JS-602

Možnosti dokončovania

Rohové
zošívanie*
* voliteľne

2-bodové
zošívanie*

2-dierové
dierovanie*

4-dierové
dierovanie*

Obojstranná
tlač

Mixplex/
mixmedia

Pol-sklad*

Vkladanie
listov*

Listový
trojsklad*

Brožúra*

Triedenie
posunom*

Z-sklad*

Bannerová
tlač

PROSPEKT bizhub 558e
Možná výbava
bizhub 558e

OSTATNÉ

Multifunkčné zariadenie A3 s rýchlosťou tlače 55 str/min čiernobielo. Štandardne jednoprechodový

UK-501 Detektor podávania

Ultrazvukový detektor redukuje chyby a záseky

podávač originálov s rýchlosťou skenovania až 240 strán za minútu a tlačový kontrolér Emperon™

papiera

pri podávaní papiera

s PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS a OOXML. Kapacita papiera 500 + 500 listov a ručný

CU-102 Filter pevných

Zlepšuje kvalitu ovzdušia v kancelárii znižovaním

podávač pre 150 listov. Média A6 až SRA3 s gramážou 52–300 g/m2, banner 1,2 m. Pamäť

mikročastíc

emisií

štandardne 4 GB, 250 GB pevný disk a Gigabit Ethernet.

WT-506 Pracovný pult

pre umiestnenie autentifikačných zariadení

KP-101 Numerická klávesnica

pre použitie namiesto dotykovej obrazovky

SC-508 Bezpečnostný chip

ochrana pred kopírovaním (nutné 2 chipy)

HD-524 Záložný pevný disk

záložný (zrkadlový) pevný disk

ROZŠÍRENÉ FUNKCIE
LK-102v3 Podpora PDF/A

PDF/A, šifrované PDF, digitálny podpis

LK-105v4 OCR skenovanie

skenovanie do prehľadávateľných PDF a PPTX

LK-106 Čiarové kódy

podpora natívnej tlače čiarových kódov

VSTUP MÉDIÍ

LK-107 Unicode

podpora natívnej tlače Unicode

PC-115 Systémový stolík

s 1 zásobníkom, A5–A3, 500 listov, 52–256 g/m²

LK-108 Tlač OCR

podpora natívnej tlače OCR A a B fontov

PC-215 Systémový stolík

s 2 zásobníkmi, A5–A3, 2 x 500 listov, 52–256 g/m²

LK-110v2 Rozšírené OCR

skenovanie do rôznych súborov formátov vrátane

PC-415 Systémový stolík

s veľkokapacitným zásobníkom, A4, 2 500 listov,

DOCX a XLSX, PDF/A a prehľadávateľné PDF, priama

52–256 g/m²

tlač príloh emailov, faxovanie do sPDF

LU-302 Veľ kokapacitný zásobník

A4, 3 000 listov, 52–256 g/m²

LK-111 ThinPrint®

kompresia tlačových dát pre zníženie zaťaženia siete

LU-207 Veľ kokapacitný zásobník

A4–SRA3; 2 500 listov; 52–256 g/m²

LK-114 Bezserverový

zabezpečenie a účtovanie tlače bez nutnosti serverovej

BT-C1e Podávač na banner

pre pohodlné podávanie bannerového papiera

manažment tlače

inštalácie

DK-510 Jednoduchý stolík

stolík s odkladacím priestorom

LK-115v2 Bezpečnostný chip

bezpečnostný chip TPM pre ochranu dát

VÝSTUP MÉDIÍ
PRIPOJENIE

OT-506 Výstupný pult

výstupný pult namiesto finišera

FK-514 Faxová jednotka

Super G3 fax, funkcie digitálneho faxu

JS-506 Oddeľovacia priehradka

adresovateľný výstup, napr. pre oddeľovanie faxov

SX-BR-4600 Wi-Fi adaptér

Ethernet adaptér pre bezdrôtovú sieť

RU-513 Transportná jednotka

pre inštaláciu FS-536/SD alebo FS-537/SD

AU-102 Biometrický snímač

snímač cievnej štruktúry prsta (pre overovanie)

UK-215 Integrované Wi-Fi

pripojenie k bezdrôtovej sieti alebo mód Access

FS-536 Zošívací finišer

zošívanie 50 listov, max. výstup 3 200 listov

Point (AP)

FS-536SD Brožúrovací finišer

zošívanie 50 listov, max. výstup 2 200 listov, chrbtové

(Výstupná kapacita max. 100 listov)

Čítačka IC kariet

pre viacero typov IC kariet

MK-735 Montážna sada

inštalačná sada pre čítačku bezkontaktných kariet

PK-520 Dierovacia jednotka

2/4 dierové dierovanie, automatické prepínanie

EK-608 USB I/F kit

prídavné USB, napr. pre pripojenie USB klávesnice

FS-537 Zošívací finišer

zošívanie 100 listov, max. výstup 3 200 listov

EK-609 USB I/F kit

Bluetooth a prídavné USB rozhranie

FS-537SD Brožúrovací finišer

zošívanie 100 listov, max. výstup 2 700 listov, chrbtové

KH-102 Držiak na klávesnicu

na umiestnenie USB klávesnice

zošívanie (až 20 listov), pol-sklad, listový trojsklad

zošívanie (až 20 listov), pol-sklad, listový trojsklad
ZU-609 Jednotka Z-skladu

pre FS-537/SD, Z-sklad pre výtlačky formátu A3

PK-523 Dierovacia jednotka

2/4 dierové dierovanie, automatické prepínanie

PI-507 Vkladač krycích listov

vkladanie krycích listov, dodatočné dokončovanie bez tlače

FS-533 Vstavaný finišer

zošívanie 50 listov, max. výstup 500 listov

PK-519 Dierovacia jednotka

pre FS-533, 2/4 dierové dierovanie, automatické prepínanie

JS-602 Oddeľovacia jednotka

adresovateľný výstup, napr. pre oddeľovanie faxov

Technická špecifikácia
SYSTÉM
Veľ kosť panela/rozlíšenie

9” / 800 x 480

Výstupná kapacita pri zošívaní

max. 1 000 listov

Systémová pamäť

4 096 MB (štandardne)

Listový trojsklad

až 3 listy

Pevný disk

250 GB (štandardne)

Kapacita listového trojskladu

max.: 30 listov (vo výstupnej priehradke), neobmedzene

Rozhranie

10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0;

Brožúra

max.: 20 listov alebo 19 listov + 1 krycí list (až 209 g/m2)

Wi-Fi 802.11b/g/n (voliteľne)

Výstupná kapacita brožúr

max.: 100 listov (vo výstupnej priehradke), neobmedzene

TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP

Životnosť tonera

až 26 000 strán

Automatický podávač dokumentov až 300 originálov; A6–A3; 35-210 g/m²;

Životnosť zobrazovacej jednotky

až 285 000/600 000 strán (fotovalec/vývojnica)

(štandardne)

duálne skenovanie

Spotreba energie

220–240 V / 50/60 Hz; menej ako 2 kW

Potlačiteľná veľ kosť papiera

A6–SRA3; užívateľské veľkosti papiera;

Rozmery zariadenia (š x h x v)

615 x 755 x 961 mm (bez príslušenstva)

bannerový papier max. 1 200 x 297 mm

Hmotnosť zariadenia

cca 96 kg (bez príslušenstva)

Sieťové protokoly

Potlačiteľná gramáž papiera

52–300 g/m²

Vstupná kapacita papiera

1 150 listov/6 650 listov (štandardne/max)

TLAČ

Zásobníky papiera (štandardne)

1x 500 listov; A5–A3; užívateľské veľkosti; 52–256 g/m²;

Rozlíšenie tlače

1 800 x 600 dpi; 1 200 x 1 200 dpi

1x 500 listov; A5–SRA3; užívateľské veľkosti; 52–256 g/m²

Tlačové jazyky

PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

1x 500 listov; A5–A3; 52–256 g/m²;

Operačné systémy

Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64);

Zásobníky papiera (voliteľne)

2x 500 listov; A5–A3; 52–256 g/m²;

Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64);

1x 2 500 listov; A4; 52–256 g/m²

Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012;

Veľ kokapacitný zásobník

1x 3 000 listov; A4; 52–256 g/m²;

Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016;

(voliteľne)

1x 2 500 listov; A4–SRA3; 52–256 g/m²

Ručný podávač

150 listov; A6–SRA3; užívateľské veľkosti;

Tlačové fonty

80 PCL Latin; 137 PostScript 3 emulácia Latin

bannerový papier; 60–300 g/m²

Tlačové funkcie

priama tlač súborov PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, šifrovaných

Macintosh OS X 10.8 alebo novší; Unix; Linux; Citrix

Automatická obojstranná tlač

A6 potrét; A5–SRA3; 52–256 g/m²

PDF a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia a mixplex;

Dokončovacie módy (voliteľne)

triedenie posunom, skupinkovanie, triedenie, zošívanie,

uloženie nastavení “Rýchle nastavenie”, sútlač,

dierovanie, vkladanie po tlači, pol-sklad, listový trojsklad,
brožúra, z-sklad

vodoznak; ochrana proti kopírovaniu; tlač cez “kopírak”
Mobilná tlač

AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service

Výstupná kapacita (štandardne)

max. 250 listov

(Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10

Výstupná kapacita (voliteľne)

max. 3 300 listov

Mobile); autentifikácia a párovanie mobilom (iOS/Android);

Zošívanie

max.: 100 listov alebo 94 listov + 2 krycie listy (až 209 g/m2)

voliteľne: Google Cloud Print; WiFi Direct

PROSPEKT bizhub 558e
SKENOVANIE
Rýchlosť skenovania

UŽÍVATEĽSKÉ SCHRÁNKY
až 120 strán/min. čiernobielo aj farebne jednostranne

Max. počet dokumentov

3 000 dokumentov alebo 10 000 strán

až 240 strán/min. čiernobielo aj farebne obojstranne

Typy užívateľských schránok

verejná

Rozlíšenie skenovania

max.: 600 x 600 dpi

Režimy skenovania

sieťový TWAIN sken; skenovanie do e-mailu (sken
ku mne);skenovanie na FTP; skenovanie na SMB

osobná (s heslom alebo autentifikáciou)
skupinová (s autentifikáciou)
Typy systémových schránok

pre tlač šifrovaného PDF

schránky; skenovanie do WebDAV; skenovanie na URL;

pre príjem faxu

skenovanie do DPWS
Formáty skenovania

pre zabezpečenú tlač

(sken domov); skenovanie na USB; skenovanie do

JPEG; TIFF; PDF; kompaktné PDF; šifrované PDF; XPS;

pre polling (vyžiadané faxy)
Funkcie užívateľských schránok

dotlač; kombinácia; download;

kompaktné XPS; PPTX

posielanie (na email/FTP/SMB a fax)

Voliteľne: prehľadávateľné PDF; PDF/A 1a a 1b;

kopírovanie medzi schránkami

prehľadávateľné DOCX/PPTX/XLSX
Ciele skenovania

2 100 (jednotlivec + skupina); podpora LDAP

SYSTÉMOVÉ FUNKCIE

Funkcie skenovania

anotácia (text/čas/dátum) pre PDF, až 400 preddefino-

Zabezpečenie

vaných úloh, okamžitý náhľad skenu

ISO 15408 Common Criteria (v procese certifikácie);
filtrovanie IP adries a blokovanie portov; sieťová komunikácia cez SSL2, SSL3 a TSL1.0/1.1/1.2; podpora

KOPÍROVANIE

IPSec, podpora IEEE 802.1x; autentifikácia užívateľov,

Proces kopírovania

laserové

Kerberos; logovanie prístupov; zabezpečená tlač;

Toner

polymerizovaný toner Simitri® HD

prepis pevného disku (8 štandardných typov),

Rýchlosť kopírovania/ tlače A4

až 55 str/min čiernobielo

šifrovanie dát na HDD (AES 256); automatický

Rýchlosť kopírovania/ tlače A3

až 27 str/min čiernobielo

výmaz dát z pamäte, dôverný príjem faxu; šifrovanie

Rýchlosť obojstrannej tlače A4

až 55 str/min čiernobielo

tlačených dát

Prvá kópia/ výtlačok

3,5 sek.

voliteľne: zrkadlenie pevného disku; ochrana proti

Čas zahrievania

cca. 22 sek.1

Rozlíšenie kopírovania

600 x 600 dpi

Gradácia

256 stupňová

Directory (užívateľské meno + heslo + email +

Viacnásobné kopírovanie

1–9 999

SMB priečinok); definícia prístupov k užívateľským

Formát originálu

A5–A3; voliteľné veľkosti

funkciám; autentifikácia mobilným zariadením

Zväčšenie

25–400% v krokoch po 0,1%; automatický zoom

(Android&iOS)

Funkcie kopírovania

zachovanie kapitol, vkladanie krycích listov a stránok,

voliteľne: biometrická autentifikácia (odtlačok prsta);

kopírovaniu (zabránenie kópie, kópia pod heslom)
Účtovanie

kontrolný výtlačok (tlačou alebo na displeji), nastavovací výtlačok, digitálne grafické funkcie, pamäť

až 1000 užívateľských účtov s podporou Active

autentifikácia IC-kartou (čítačka IC kariet)
Softvér

PageScope Net Care Device Manager; PageScope

uložených úloh, plagát, sútlač, pečiatka, ochrana proti

Data Administrator; PageScope Box Operator;

kopírovaniu, opakovanie obrazu

PageScope Direct Print; Print Status Notifier;
Driver Packaging Utility; Log Management Utility

FAX
Fax

Super G3 (voliteľne)

Prenos faxu

analógový; i-Fax; farebný i-Fax; IP-Fax

Rozlíšenie faxu

Až 600 x 600 dpi

Kompresia

MH; MR; MMR; JBIG

Modem

Až 33.6 Kbps

Ciele faxu

2 100 (jednotlivec + skupina)

Funkcie faxu

vyžiadanie faxu, odloženie odoslania, prenos z PC,
prijímanie do utajenej schránky, prijímanie na email/
FTP/SMB, až 400 programovaných úloh

¹ Čas zahrievania sa môže meniť v závislosti od prostredia a použitia
–– Všetky údaje týkajúce sa kapacity papiera sa vzťahujú na papier formátu A4 s gramážou 80 g/m2.
–– Kvalita tlače na hrubé papiere a iné médiá sa môže líšiť od kvality tlače na papier gramáže 80 g/m2.
–– Všetky údaje týkajúce sa rýchlosti skenovania, kopírovania alebo tlače sa vzťahujú na papier formátu A4, ktorý je
skenovaný, kopírovaný alebo tlačený ako viacstránková úloha, jednostranne.
–– Podpora a dostupnosť uvedených údajov a funkcionalít sa môže meniť v závislosti od operačných systémov,
aplikácií, sieťových protokolov ako aj od siete a systémovej konfigurácie.
–– Uvedená predpokladaná životnosť každého spotrebného materiálu sa vzťahuje na špecifické prevádzkové podmienky, ako napr. pokrytie pre jednotlivé veľkosti strán. Aktuálna životnosť spotrebného materiálu sa bude líšiť
v závislosti od používania a iných premenných tlače vrátane pokrytia, veľkosti strany, typu média, kontinuálnej
alebo prerušovanej tlače, teploty a vlhkosti prostredia.
–– Niektoré fotografie produktu sú vyobrazené s nainštalovaným voliteľným príslušenstvom.
–– Technické údaje a príslušenstvo sú založené na informáciách dostupných v čase spracovania tohto prospektu,
môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
–– Konica Minolta nezaručuje bezchybnosť uvedených cien alebo technických údajov.
–– Microsoft, Windows a logo Windows sú obchodné alebo registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft
Corporation v Spojených štátoch amerických, resp. ďalších krajinách.
–– Všetky ostatné obchodné a produktové značky môžu byť registrovanými obchodnými alebo obchodnými
značkami ich prípadných držiteľov a sú týmto uznané.
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Intuitívne
ovládanie

Bezpečnosť

Aplikácie

Produktivita

Prístupnosť

Služby

bizhub 458e
Čiernobiele multifunkčné zariadenie A3 · Až 45 strán za minútu

PROSPEKT bizhub 458e

Benefity pre zákazníka

Intuitívne ovládanie
Ovládajte vaše zariadenie ako
smartfón alebo tablet s plne
upraviteľným užívateľským
rozhraním

Bezpečnosť
Zabezpečená integrácia do podnikovej siete, šifrovanie dát,
prepis HDD, a pokročilá
autentifikácia užívateľov

Aplikácie
Zvýšená efektivita vďaka
rozsiahlemu portfóliu aplikácií
Konica Minolta

Produktivita
Spoľahlivé, vysokorýchlostné
skenovanie a tlač,
kombinované s výkonnými
možnosťami dokončovania

Prístupnosť
Služby
Bezproblémová prevádzka
Efektívny manažment tlačového
vášho zariadenia bizhub a cenná
parku, vrátane automatických
podpora pre ľahší prístup
dodávok spotrebného materiálu,
a manipuláciu, ktorá vyhovuje
pro-aktívnej údržby či vzdialenej
aj užívateľom so špeciálnymi
správy
potrebami

Možnosti konfigurácie
1 ROZŠÍRENÉ FUNKCIE

Detektor podávania
papiera 
UK-501

1

Filter pevných
mikročastíc 
CU-101
Záložný pevný disk 
HD-524
Bezpečnostný chip 
x2
SC-508
Pracovný pult 
WT-506
Numerická klávesnica 
KP-101

2

5

4 VSTUP MÉDIÍ
Systémový stolík
s 1 zásobníkom 
PC-115

2 PRIPOJENIE
Faxová jednotka 
FK-514
Wi-Fi adaptér
SX-BR-4600
Integrované Wi-Fi
UK-215

3 OSTATNÉ

3

Podpora PDF/A
LK-102v3
OCR skenovanie
LK-105v4
Čiarové kódy 
LK-106
Unicode 
LK-107
Tlačové OCR 
LK-108
Rozšírené OCR
LK-110v2
ThinPrint® 
LK-111
Bezserverový
manažment tlače 
LK-114
Bezpečnostný chip 
LK-115v2

Systémový stolík
s 2 zásobníkmi
PC-215

4
x2

Systémový stolík
s veľ kokapacitným
zásobníkom 
PC-415

ALEBO

Biometrický snímač
AU-102
Čítačka bezkontaktných
kariet
Montážna sada 
MK-735
USB rozhranie 
EK-608
ALEBO
OR
USB + Bluetooth 
EK-609
Držiak na klávesnicu 
KH-102

Jednoduchý stolík 
DK-510

ALEBO

ALEBO

Veľ kokapacitný zásobník 
LU-302

ALEBO

Veľ kokapacitný zásobník
LU-207
Podávač na baner 
BT-C1e

5 VÝSTUP MÉDIÍ
ALEBO

Oddeľovacia priehradka 
JS-506
ALEBO
Výstupný pult 
OT-506

LEGENDA

ALEBO

Vstavaný finišer 
FS-533
Dierovacia jednotka
PK-519

Povinné
príslušenstvo
Voliteľné
príslušenstvo
Toto príslušenstvo môže byť
nainštalované len
s príslušenstvom
nad ním

ALEBO

ALEBO

Zošívací finišer 
FS-536
Transportná jednotka 
RU-513
ALEBO
Brožúrovací finišer 
FS-536SD
Transportná jednotka 
RU-513
Dierovacia jednotka 
PK-520

Zošívací finišer 
FS-537
Transportná jednotka 
RU-513
ALEBO
Brožúrovací finišer 
FS-537SD
Transportná jednotka 
RU-513
Jednotka Z-skladu 
ZU-609
Dierovacia jednotka 
PK-523
Vkladač krycích listov 
PI-507
ALEBO

Oddeľovacia priehradka 
JS-602

Možnosti dokončovania

Rohové
zošívanie*
* voliteľne

2-bodové
zošívanie*

2-dierové
dierovanie*

4-dierové
dierovanie*

Obojstranná
tlač

Mixplex/
mixmedia

Pol-sklad*

Vkladanie
listov*

Listový
trojsklad*

Brožúra*

Triedenie
posunom*

Z-sklad*

Bannerová
tlač

PROSPEKT bizhub 458e
Možná výbava
bizhub 458e

OSTATNÉ

Multifunkčné zariadenie A3 s rýchlosťou tlače 45 str/min čiernobielo. Štandardne jednoprechodový

UK-501 Detektor podávania

Ultrazvukový detektor redukuje chyby a záseky

podávač originálov s rýchlosťou skenovania až 240 strán za minútu a tlačový kontrolér Emperon™

papiera

pri podávaní papiera

s PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS a OOXML. Kapacita papiera 500 + 500 listov a ručný

CU-102 Filter pevných

Zlepšuje kvalitu ovzdušia v kancelárii znižovaním

podávač pre 150 listov. Média A6 až SRA3 s gramážou 52–300 g/m2, banner 1,2 m. Pamäť

mikročastíc

emisií

štandardne 4 GB, 250 GB pevný disk a Gigabit Ethernet.

WT-506 Pracovný pult

pre umiestnenie autentifikačných zariadení

KP-101 Numerická klávesnica

pre použitie namiesto dotykovej obrazovky

SC-508 Bezpečnostný chip

ochrana pred kopírovaním (nutné 2 chipy)

HD-524 Záložný pevný disk

záložný (zrkadlový) pevný disk

ROZŠÍRENÉ FUNKCIE
LK-102v3 Podpora PDF/A

PDF/A, šifrované PDF, digitálny podpis

LK-105v4 OCR skenovanie

skenovanie do prehľadávateľných PDF a PPTX

LK-106 Čiarové kódy

podpora natívnej tlače čiarových kódov

VSTUP MÉDIÍ

LK-107 Unicode

podpora natívnej tlače Unicode

PC-115 Systémový stolík

s 1 zásobníkom, A5–A3, 500 listov, 52–256 g/m²

LK-108 Tlač OCR

podpora natívnej tlače OCR A a B fontov

PC-215 Systémový stolík

s 2 zásobníkmi, A5–A3, 2 x 500 listov, 52–256 g/m²

LK-110v2 Rozšírené OCR

skenovanie do rôznych súborov formátov vrátane

PC-415 Systémový stolík

s veľkokapacitným zásobníkom, A4, 2 500 listov,

DOCX a XLSX, PDF/A a prehľadávateľné PDF, priama

52–256 g/m²

tlač príloh emailov, faxovanie do sPDF

LU-302 Veľ kokapacitný zásobník

A4, 3 000 listov, 52–256 g/m²

LK-111 ThinPrint®

kompresia tlačových dát pre zníženie zaťaženia siete

LU-207 Veľ kokapacitný zásobník

A4–SRA3; 2 500 listov; 52–256 g/m²

LK-114 Bezserverový

zabezpečenie a účtovanie tlače bez nutnosti serverovej

BT-C1e Podávač na banner

pre pohodlné podávanie bannerového papiera

manažment tlače

inštalácie

DK-510 Jednoduchý stolík

stolík s odkladacím priestorom

LK-115v2 Bezpečnostný chip

bezpečnostný chip TPM pre ochranu dát

VÝSTUP MÉDIÍ
PRIPOJENIE

OT-506 Výstupný pult

výstupný pult namiesto finišera

FK-514 Faxová jednotka

Super G3 fax, funkcie digitálneho faxu

JS-506 Oddeľovacia priehradka

adresovateľný výstup, napr. pre oddeľovanie faxov

SX-BR-4600 Wi-Fi adaptér

Ethernet adaptér pre bezdrôtovú sieť

RU-513 Transportná jednotka

pre inštaláciu FS-536/SD alebo FS-537/SD

AU-102 Biometrický snímač

snímač cievnej štruktúry prsta (pre overovanie)

UK-215 Integrované Wi-Fi

pripojenie k bezdrôtovej sieti alebo mód Access

FS-536 Zošívací finišer

zošívanie 50 listov, max. výstup 3 200 listov

Point (AP)

FS-536SD Brožúrovací finišer

zošívanie 50 listov, max. výstup 2 200 listov, chrbtové

(Výstupná kapacita max. 100 listov)

Čítačka IC kariet

pre viacero typov IC kariet

MK-735 Montážna sada

inštalačná sada pre čítačku bezkontaktných kariet

PK-520 Dierovacia jednotka

2/4 dierové dierovanie, automatické prepínanie

EK-608 USB I/F kit

prídavné USB, napr. pre pripojenie USB klávesnice

FS-537 Zošívací finišer

zošívanie 100 listov, max. výstup 3 200 listov

EK-609 USB I/F kit

Bluetooth a prídavné USB rozhranie

FS-537SD Brožúrovací finišer

zošívanie 100 listov, max. výstup 2 700 listov, chrbtové

KH-102 Držiak na klávesnicu

na umiestnenie USB klávesnice

zošívanie (až 20 listov), pol-sklad, listový trojsklad

zošívanie (až 20 listov), pol-sklad, listový trojsklad
ZU-609 Jednotka Z-skladu

pre FS-537/SD, Z-sklad pre výtlačky formátu A3

PK-523 Dierovacia jednotka

2/4 dierové dierovanie, automatické prepínanie

PI-507 Vkladač krycích listov

vkladanie krycích listov, dodatočné dokončovanie bez tlače

FS-533 Vstavaný finišer

zošívanie 50 listov, max. výstup 500 listov

PK-519 Dierovacia jednotka

pre FS-533, 2/4 dierové dierovanie, automatické prepínanie

JS-602 Oddeľovacia jednotka

adresovateľný výstup, napr. pre oddeľovanie faxov

Technická špecifikácia
SYSTÉM
Veľ kosť panela/rozlíšenie

9” / 800 x 480

Výstupná kapacita pri zošívaní

max. 1 000 listov

Systémová pamäť

4 096 MB (štandardne)

Listový trojsklad

až 3 listy

Pevný disk

250 GB (štandardne)

Kapacita listového trojskladu

max.: 30 listov (vo výstupnej priehradke), neobmedzene

Rozhranie

10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0;

Brožúra

max.: 20 listov alebo 19 listov + 1 krycí list (až 209 g/m2)

Wi-Fi 802.11b/g/n (voliteľne)

Výstupná kapacita brožúr

max.: 100 listov (vo výstupnej priehradke), neobmedzene

TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP

Životnosť tonera

až 26 000 strán

Automatický podávač dokumentov až 300 originálov; A6–A3; 35-210 g/m²;

Životnosť zobrazovacej jednotky

až 275 000/600 000 strán (fotovalec/vývojnica)

(štandardne)

duálne skenovanie

Spotreba energie

220–240 V / 50/60 Hz; menej ako 2 kW

Potlačiteľná veľ kosť papiera

A6–SRA3; užívateľské veľkosti papiera;

Rozmery zariadenia (š x h x v)

615 x 755 x 961 mm (bez príslušenstva)

bannerový papier max. 1 200 x 297 mm

Hmotnosť zariadenia

cca 96 kg (bez príslušenstva)

Sieťové protokoly

Potlačiteľná gramáž papiera

52–300 g/m²

Vstupná kapacita papiera

1 150 listov/6 650 listov (štandardne/max)

TLAČ

Zásobníky papiera (štandardne)

1x 500 listov; A5–A3; užívateľské veľkosti; 52–256 g/m²;

Rozlíšenie tlače

1 800 x 600 dpi; 1 200 x 1 200 dpi

1x 500 listov; A5–SRA3; užívateľské veľkosti; 52–256 g/m²

Tlačové jazyky

PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

1x 500 listov; A5–A3; 52–256 g/m²;

Operačné systémy

Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64);

Zásobníky papiera (voliteľne)

2x 500 listov; A5–A3; 52–256 g/m²;

Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64);

1x 2 500 listov; A4; 52–256 g/m²

Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012;

Veľ kokapacitný zásobník

1x 3 000 listov; A4; 52–256 g/m²;

Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016;

(voliteľne)

1x 2 500 listov; A4–SRA3; 52–256 g/m²

Ručný podávač

150 listov; A6–SRA3; užívateľské veľkosti;

Tlačové fonty

80 PCL Latin; 137 PostScript 3 emulácia Latin

bannerový papier; 60–300 g/m²

Tlačové funkcie

priama tlač súborov PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, šifrovaných

Macintosh OS X 10.8 alebo novší; Unix; Linux; Citrix

Automatická obojstranná tlač

A6 potrét; A5–SRA3; 52–256 g/m²

PDF a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia a mixplex;

Dokončovacie módy (voliteľne)

triedenie posunom, skupinkovanie, triedenie, zošívanie,

uloženie nastavení “Rýchle nastavenie”, sútlač,

dierovanie, vkladanie po tlači, pol-sklad, listový trojsklad,
brožúra, z-sklad

vodoznak; ochrana proti kopírovaniu; tlač cez “kopírak”
Mobilná tlač

AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service

Výstupná kapacita (štandardne)

max. 250 listov

(Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10

Výstupná kapacita (voliteľne)

max. 3 300 listov

Mobile); autentifikácia a párovanie mobilom (iOS/Android);

Zošívanie

max.: 100 listov alebo 94 listov + 2 krycie listy (až 209 g/m2)

voliteľne: Google Cloud Print; WiFi Direct

PROSPEKT bizhub 458e
SKENOVANIE
Rýchlosť skenovania

UŽÍVATEĽSKÉ SCHRÁNKY
až 120 strán/min. čiernobielo aj farebne jednostranne

Max. počet dokumentov

3 000 dokumentov alebo 10 000 strán

až 240 strán/min. čiernobielo aj farebne obojstranne

Typy užívateľských schránok

verejná

Rozlíšenie skenovania

max.: 600 x 600 dpi

Režimy skenovania

sieťový TWAIN sken; skenovanie do e-mailu (sken
ku mne);skenovanie na FTP; skenovanie na SMB

osobná (s heslom alebo autentifikáciou)
skupinová (s autentifikáciou)
Typy systémových schránok

pre tlač šifrovaného PDF

schránky; skenovanie do WebDAV; skenovanie na URL;

pre príjem faxu

skenovanie do DPWS
Formáty skenovania

pre zabezpečenú tlač

(sken domov); skenovanie na USB; skenovanie do

JPEG; TIFF; PDF; kompaktné PDF; šifrované PDF; XPS;

pre polling (vyžiadané faxy)
Funkcie užívateľských schránok

dotlač; kombinácia; download;

kompaktné XPS; PPTX

posielanie (na email/FTP/SMB a fax)

Voliteľne: prehľadávateľné PDF; PDF/A 1a a 1b;

kopírovanie medzi schránkami

prehľadávateľné DOCX/PPTX/XLSX
Ciele skenovania

2 100 (jednotlivec + skupina); podpora LDAP

SYSTÉMOVÉ FUNKCIE

Funkcie skenovania

anotácia (text/čas/dátum) pre PDF, až 400 preddefino-

Zabezpečenie

vaných úloh, okamžitý náhľad skenu

ISO 15408 Common Criteria (v procese certifikácie);
filtrovanie IP adries a blokovanie portov; sieťová komunikácia cez SSL2, SSL3 a TSL1.0/1.1/1.2; podpora

KOPÍROVANIE

IPSec, podpora IEEE 802.1x; autentifikácia užívateľov,

Proces kopírovania

laserové

Kerberos; logovanie prístupov; zabezpečená tlač;

Toner

polymerizovaný toner Simitri® HD

prepis pevného disku (8 štandardných typov),

Rýchlosť kopírovania/ tlače A4

až 45 str/min čiernobielo

šifrovanie dát na HDD (AES 256); automatický

Rýchlosť kopírovania/ tlače A3

až 22 str/min čiernobielo

výmaz dát z pamäte, dôverný príjem faxu; šifrovanie

Rýchlosť obojstrannej tlače A4

až 45 str/min čiernobielo

tlačených dát

Prvá kópia/ výtlačok

4,0 sek.

voliteľne: zrkadlenie pevného disku; ochrana proti

Čas zahrievania

cca. 20 sek.1

Rozlíšenie kopírovania

600 x 600 dpi

Gradácia

256 stupňová

Directory (užívateľské meno + heslo + email +

Viacnásobné kopírovanie

1–9 999

SMB priečinok); definícia prístupov k užívateľským

Formát originálu

A5–A3; voliteľné veľkosti

funkciám; autentifikácia mobilným zariadením

Zväčšenie

25–400% v krokoch po 0,1%; automatický zoom

(Android&iOS)

Funkcie kopírovania

zachovanie kapitol, vkladanie krycích listov a stránok,

voliteľne: biometrická autentifikácia (odtlačok prsta);

kopírovaniu (zabránenie kópie, kópia pod heslom)
Účtovanie

kontrolný výtlačok (tlačou alebo na displeji), nastavovací výtlačok, digitálne grafické funkcie, pamäť

až 1000 užívateľských účtov s podporou Active

autentifikácia IC-kartou (čítačka IC kariet)
Softvér

PageScope Net Care Device Manager; PageScope

uložených úloh, plagát, sútlač, pečiatka, ochrana proti

Data Administrator; PageScope Box Operator;

kopírovaniu, opakovanie obrazu

PageScope Direct Print; Print Status Notifier;
Driver Packaging Utility; Log Management Utility

FAX
Fax

Super G3 (voliteľne)

Prenos faxu

analógový; i-Fax; farebný i-Fax; IP-Fax

Rozlíšenie faxu

Až 600 x 600 dpi

Kompresia

MH; MR; MMR; JBIG

Modem

Až 33.6 Kbps

Ciele faxu

2 100 (jednotlivec + skupina)

Funkcie faxu

vyžiadanie faxu, odloženie odoslania, prenos z PC,
prijímanie do utajenej schránky, prijímanie na email/
FTP/SMB, až 400 programovaných úloh

¹ Čas zahrievania sa môže meniť v závislosti od prostredia a použitia
–– Všetky údaje týkajúce sa kapacity papiera sa vzťahujú na papier formátu A4 s gramážou 80 g/m2.
–– Kvalita tlače na hrubé papiere a iné médiá sa môže líšiť od kvality tlače na papier gramáže 80 g/m2.
–– Všetky údaje týkajúce sa rýchlosti skenovania, kopírovania alebo tlače sa vzťahujú na papier formátu A4, ktorý je
skenovaný, kopírovaný alebo tlačený ako viacstránková úloha, jednostranne.
–– Podpora a dostupnosť uvedených údajov a funkcionalít sa môže meniť v závislosti od operačných systémov,
aplikácií, sieťových protokolov ako aj od siete a systémovej konfigurácie.
–– Uvedená predpokladaná životnosť každého spotrebného materiálu sa vzťahuje na špecifické prevádzkové podmienky, ako napr. pokrytie pre jednotlivé veľkosti strán. Aktuálna životnosť spotrebného materiálu sa bude líšiť
v závislosti od používania a iných premenných tlače vrátane pokrytia, veľkosti strany, typu média, kontinuálnej
alebo prerušovanej tlače, teploty a vlhkosti prostredia.
–– Niektoré fotografie produktu sú vyobrazené s nainštalovaným voliteľným príslušenstvom.
–– Technické údaje a príslušenstvo sú založené na informáciách dostupných v čase spracovania tohto prospektu,
môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
–– Konica Minolta nezaručuje bezchybnosť uvedených cien alebo technických údajov.
–– Microsoft, Windows a logo Windows sú obchodné alebo registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft
Corporation v Spojených štátoch amerických, resp. ďalších krajinách.
–– Všetky ostatné obchodné a produktové značky môžu byť registrovanými obchodnými alebo obchodnými
značkami ich prípadných držiteľov a sú týmto uznané.
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Intuitívne
ovládanie

Mobilné
pripojenie

Bezpečnosť

Aplikácie

Prístupnosť

Služby

bizhub 368e
Čiernobiele multifunkčné zariadenie A3 · Až 36 strán za minútu

PROSPEKT bizhub 368e

Benefity pre zákazníka

Intuitívne ovládanie
Ovládajte vaše zariadenie ako
smartfón alebo tablet s plne
upraviteľným užívateľským
rozhraním

Mobilné pripojenie
Tlačte kedykoľvek odkiaľkoľvek
s inovatívnymi technológiami
od Konica Minolta

Bezpečnosť
Zabezpečená integrácia do podnikovej siete, šifrovanie dát,
prepis HDD, a pokročilá
autentifikácia užívateľov

Aplikácie
Zvýšená efektivita vďaka
rozsiahlemu portfóliu aplikácií
Konica Minolta

Prístupnosť
Služby
Bezproblémová prevádzka
Efektívny manažment tlačového
vášho zariadenia bizhub a cenná
parku, vrátane automatických
podpora pre ľahší prístup
dodávok spotrebného materiálu,
a manipuláciu, ktorá vyhovuje
pro-aktívnej údržby či vzdialenej
aj užívateľom so špeciálnymi
správy
potrebami

Možnosti konfigurácie
1 ROZŠÍRENÉ FUNKCIE

2 PRIPOJENIE

3

Rozšírenie pamäte
UK-211
Podpora PDF/A
LK-102v3
OCR skenovanie
LK-105v4
Čiarové kódy
LK-106
Unicode 
LK-107
Tlačové OCR
LK-108
Rozšírené OCR
LK-110v2
ThinPrint® 
LK-111
Bezserverový
manažment tlače 
LK-114
Bezpečnostný chip 
LK-115v2

Faxová jednotka 
FK-514
Wi-Fi adaptér
SX-BR-4600
Integrované Wi-Fi
UK-215

1

x2

ALEBO

Biometrický snímač
AU-102
Čítačka bezkontaktných
kariet
Montážna sada 
MK-735
USB rozhranie 
EK-608
ALEBO
OR
USB + Bluetooth 
EK-609
Držiak na klávesnicu 
KH-102

2

5

4

3 OSTATNÉ

4 VSTUP MÉDIÍ

Duplexný podávač
originálov
DF-629
Jednoprechodový
podávač originálov
DF-704
Kryt originálu
OC-511

ALEBO

ALEBO

Záložný pevný disk 
HD-524
Bezpečnostný chip 
x2
SC-508
Pracovný pult 
WT-506
Numerická klávesnica 
KP-101
Filter pevných
mikročastíc 
CU-101
Montážna sada 
MK-745

Systémový stolík
s 1 zásobníkom 
PC-115
Systémový stolík
s 2 zásobníkmi
PC-215
Systémový stolík
s veľ kokapacitným
zásobníkom 
PC-415
Jednoduchý stolík 
DK-510

5

VÝSTUP MÉDIÍ
Oddeľovacia priehradka
JS-506

ALEBO

ALEBO

Vstavaný finišer
FS-533
Dierovacia jednotka
PK-519

ALEBO

ALEBO

Zošívací finišer
FS-536
Transportná jednotka
RU-513
ALEBO
Brožúrovací finišer
FS-536SD
Transportná jednotka
RU-513
Dierovacia jednotka
PK-520

ALEBO

Veľ kokapacitný zásobník
LU-302
Podávač na baner 
BT-C1e

LEGENDA
Povinné
príslušenstvo
Voliteľné
príslušenstvo
Toto príslušenstvo môže byť
nainštalované len
s príslušenstvom
nad ním

Možnosti dokončovania

Rohové
zošívanie*
* voliteľne

2-bodové
zošívanie*

2-dierové
dierovanie*

4-dierové
dierovanie*

Obojstranná
tlač

Mixplex/
mixmedia

Pol-sklad*

Vkladanie
listov*

Listový
trojsklad*

Brožúra*

Triedenie
posunom*

Bannerová
tlač

PROSPEKT bizhub 368e
Možná výbava
bizhub 368e

OSTATNÉ

Multifunkčné zariadenie A3 s rýchlosťou tlače 36 str/min čiernobielo. Štandardne tlačový kontrolér

DF-629 Duplexný podávač

automatický obojstranný podávač dokumentov,

Emperon™ s PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS a OOXML. Kapacita papiera 500 + 500

originálov

kapacita 100 listov

listov a ručný podávač pre 150 listov. Média A6 až SRA3 s gramážou 52–300 g/m2, banner 1,2 m.

DF-704 Jednoprechodový

automatický obojstranný jednoprechodový podávač

Pamäť štandardne 2 GB, 250 GB pevný disk a Gigabit Ethernet.

podávač originálov

dokumentov (DualScan), kapacita 100 listov

OC-511 Kryt originálu

kryt osvitového skla (namiesto podávača)

WT-506 Pracovný pult

pre umiestnenie autentifikačných zariadení

ROZŠÍRENÉ FUNKCIE
LK-102v3 Podpora PDF/A

PDF/A, šifrované PDF, digitálny podpis

KP-101 Numerická klávesnica

pre použitie namiesto dotykovej obrazovky

LK-105v4 OCR skenovanie

skenovanie do prehľadávateľných PDF a PPTX

SC-508 Bezpečnostný chip

ochrana pred kopírovaním (nutné 2 chipy)

LK-106 Čiarové kódy

podpora natívnej tlače čiarových kódov

HD-524 Záložný pevný disk

záložný (zrkadlový) pevný disk

LK-107 Unicode

podpora natívnej tlače Unicode

CU-101 Filter pevných mikročastíc zlepšuje kvalitu ovzdušia v kancelárii znižovaním emisií

LK-108 Tlač OCR

podpora natívnej tlače OCR A a B fontov

MK-745 Montážna sada

LK-110v2 Rozšírené OCR

skenovanie do rôznych súborov formátov vrátane

inštalačná sada pre CU-101

DOCX a XLSX, PDF/A a prehľadávateľné PDF, priama

VSTUP MÉDIÍ

tlač príloh emailov, faxovanie do sPDF

PC-115 Systémový stolík

s 1 zásobníkom, A5–A3, 500 listov, 52–256 g/m²

LK-111 ThinPrint®

kompresia tlačových dát pre zníženie zaťaženia siete

PC-215 Systémový stolík

s 2 zásobníkmi, A5–A3, 2 x 500 listov, 52–256 g/m²

LK-114 Bezserverový

zabezpečenie a účtovanie tlače bez nutnosti serverovej

PC-415 Systémový stolík

s veľkokapacitným zásobníkom, A4, 2 500 listov,

manažment tlače

inštalácie

LK-115v2 Bezpečnostný chip

bezpečnostný chip TPM pre ochranu dát

LU-302 Veľ kokapacitný zásobník

A4, 3 000 listov, 52–256 g/m²

UK-211 Rozšírenie pamäte

rozšírenie pamäte pre i-Option, nutné pre licencie LK

BT-C1e Podávač na banner

pre pohodlné podávanie bannerového papiera

DK-510 Jednoduchý stolík

stolík s odkladacím priestorom

52–256 g/m²

PRIPOJENIE
FK-514 Faxová jednotka

Super G3 fax, funkcie digitálneho faxu

VÝSTUP MÉDIÍ

SX-BR-4600 Wi-Fi adaptér

Ethernet adaptér pre bezdrôtovú sieť

JS-506 Oddeľovacia priehradka

adresovateľný výstup, napr. pre oddeľovanie faxov

AU-102 Biometrický snímač

snímač cievnej štruktúry prsta (pre overovanie)

RU-513 Transportná jednotka

pre inštaláciu FS-536/SD alebo FS-537/SD

UK-215 Integrované Wi-Fi

pripojenie k bezdrôtovej sieti alebo mód Access

(Výstupná kapacita max. 100 listov)

Point (AP)

FS-536 Zošívací finišer

zošívanie 50 listov, max. výstup 3 200 listov

Čítačka IC kariet

pre viacero typov IC kariet

FS-536SD Brožúrovací finišer

zošívanie 50 listov, max. výstup 2 200 listov, chrbtové

MK-735 Montážna sada

inštalačná sada pre čítačku bezkontaktných kariet

EK-608 USB I/F kit

prídavné USB, napr. pre pripojenie USB klávesnice

PK-520 Dierovacia jednotka

EK-609 USB I/F kit

Bluetooth a prídavné USB rozhranie

pre FS-536(SD)

KH-102 Držiak na klávesnicu

na umiestnenie USB klávesnice

FS-533 Vstavaný finišer

zošívanie 50 listov, max. výstup 500 listov

PK-519 Dierovacia jednotka

pre FS-533, 2/4 dierové dierovanie, automatické prepínanie

zošívanie (až 20 listov), pol-sklad, listový trojsklad
2/4 dierové dierovanie, automatické prepínanie

Technická špecifikácia
SYSTÉM
Veľ kosť panela/rozlíšenie

9” / 800 x 480

Výstupná kapacita pri zošívaní

max. 1 000 listov

Systémová pamäť

2 048 / 4 096 MB (štandardne/maximálne)

Listový trojsklad

až 3 listy

Pevný disk

250 GB (štandardne)

Kapacita listového trojskladu

max.: 30 listov (vo výstupnej priehradke), neobmedzene

Rozhranie

10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0;

Brožúra

max.: 20 listov alebo 19 listov + 1 krycí list (až 209 g/m2)

Wi-Fi 802.11b/g/n (voliteľne)

Výstupná kapacita brožúr

max.: 100 listov (vo výstupnej priehradke), neobmedzene

Sieťové protokoly

TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP

Životnosť tonera

až 25 000 strán

Automatický podávač

až 100 originálov; A6–A3; 50-163 g/m²;

Životnosť zobrazovacej jednotky

až 270 000/600 000 strán (fotovalec/vývojnica)

dokumentov (voliteľne)

možnosť otáčajúceho alebo duálneho podávača

Spotreba energie

220–240 V / 50/60 Hz; menej ako 1,58 kW

Potlačiteľná veľ kosť papiera

A6–SRA3; užívateľské veľkosti papiera;

Rozmery zariadenia (š x h x v)

615 x 725 x 779 mm (bez príslušenstva)

bannerový papier max. 1 200 x 297 mm

Hmotnosť zariadenia

cca 76,5 kg (bez príslušenstva)

Potlačiteľná gramáž papiera

52–300 g/m²

Vstupná kapacita papiera

1 150 listov/6 650 listov

(štandardne/max)
Zásobníky papiera (štandardne)
Zásobníky papiera (voliteľne)

Veľ kokapacitný zásobník

Rozlíšenie tlače

1 800 x 600 dpi; 1 200 x 1 200 dpi

1x 500 listov; A5–A3; užívateľské veľkosti; 52–256 g/m²;

Tlačové jazyky

PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

1x 500 listov; A5–SRA3; užívateľské veľkosti; 52–256 g/m²

Operačné systémy

Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64);

1x 500 listov; A5–A3; 52–256 g/m²;

Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64);

2x 500 listov; A5–A3; 52–256 g/m²;

Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012;

1x 2 500 listov; A4; 52–256 g/m²

Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016;

1x 3 000 listov; A4; 52–256 g/m²

(voliteľne)
Ručný podávač

TLAČ

150 listov; A6–SRA3; užívateľské veľkosti;

Macintosh OS X 10.8 alebo novší; Unix; Linux; Citrix
Tlačové fonty

80 PCL Latin; 137 PostScript 3 emulácia Latin

Tlačové funkcie

priama tlač súborov PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, šifrovaných

bannerový papier; 60–300 g/m²

PDF a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia a mixplex;

Automatická obojstranná tlač

A6 potrét; A5–SRA3; 52–256 g/m²

uloženie nastavení “Rýchle nastavenie”, sútlač,

Dokončovacie módy (voliteľne)

triedenie posunom, skupinkovanie, triedenie, zošívanie,
dierovanie, vkladanie po tlači, pol-sklad, listový trojsklad,

vodoznak; ochrana proti kopírovaniu; tlač cez “kopírak”
Mobilná tlač

AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service

brožúra

(Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10

Výstupná kapacita (štandardne)

max. 250 listov

Mobile); autentifikácia a párovanie mobilom (iOS/Android);

Výstupná kapacita (voliteľne)

max. 3 300 listov

voliteľne: Google Cloud Print; WiFi Direct

Zošívanie

max.: 50 listov alebo 48 listov + 2 krycie listy (až 209 g/m2)

PROSPEKT bizhub 368e
SKENOVANIE
Rýchlosť skenovania

UŽÍVATEĽSKÉ SCHRÁNKY
až 80 strán/min. čiernobielo aj farebne (s DF-629)

Max. počet dokumentov

3 000 dokumentov alebo 10 000 strán

až 160 strán/min. čiernobielo aj farebne (s DF-704)

Typy užívateľských schránok

verejná

Rozlíšenie skenovania

max.: 600 x 600 dpi

Režimy skenovania

sieťový TWAIN sken; skenovanie do e-mailu (sken
ku mne);skenovanie na FTP; skenovanie na SMB

osobná (s heslom alebo autentifikáciou)
skupinová (s autentifikáciou)
Typy systémových schránok

pre tlač šifrovaného PDF

schránky; skenovanie do WebDAV; skenovanie na URL;

pre príjem faxu

skenovanie do DPWS
Formáty skenovania

pre zabezpečenú tlač

(sken domov); skenovanie na USB; skenovanie do

JPEG; TIFF; PDF; kompaktné PDF; šifrované PDF; XPS;

pre polling (vyžiadané faxy)
Funkcie užívateľských schránok

dotlač; kombinácia; download;

kompaktné XPS; PPTX

posielanie (na email/FTP/SMB a fax)

Voliteľne: prehľadávateľné PDF; PDF/A 1a a 1b;

kopírovanie medzi schránkami

prehľadávateľné DOCX/PPTX/XLSX
Ciele skenovania

2 100 (jednotlivec + skupina); podpora LDAP

SYSTÉMOVÉ FUNKCIE

Funkcie skenovania

anotácia (text/čas/dátum) pre PDF, až 400 preddefino-

Zabezpečenie

vaných úloh, okamžitý náhľad skenu

ISO 15408 Common Criteria (v procese certifikácie);
filtrovanie IP adries a blokovanie portov; sieťová komunikácia cez SSL2, SSL3 a TSL1.0/1.1/1.2; podpora

KOPÍROVANIE

IPSec, podpora IEEE 802.1x; autentifikácia užívateľov,

Proces kopírovania

laserové

Kerberos; logovanie prístupov; zabezpečená tlač;

Toner

polymerizovaný toner Simitri® HD

prepis pevného disku (8 štandardných typov),

Rýchlosť kopírovania/ tlače A4

až 36 str/min čiernobielo

šifrovanie dát na HDD (AES 256); automatický

Rýchlosť kopírovania/ tlače A3

až 17 str/min čiernobielo

výmaz dát z pamäte, dôverný príjem faxu; šifrovanie

Rýchlosť obojstrannej tlače A4

až 36 str/min čiernobielo

tlačených dát

Prvá kópia/ výtlačok

4,5 sek.

voliteľne: zrkadlenie pevného disku; ochrana proti

Čas zahrievania

cca. 20 sek.1

Rozlíšenie kopírovania

600 x 600 dpi

Gradácia

256 stupňová

Directory (užívateľské meno + heslo + email +

Viacnásobné kopírovanie

1–9 999

SMB priečinok); definícia prístupov k užívateľským

Formát originálu

A5–A3; voliteľné veľkosti

funkciám; autentifikácia mobilným zariadením

Zväčšenie

25–400% v krokoch po 0,1%; automatický zoom

(Android&iOS)

Funkcie kopírovania

zachovanie kapitol, vkladanie krycích listov a stránok,

voliteľne: biometrická autentifikácia (odtlačok prsta);

kopírovaniu (zabránenie kópie, kópia pod heslom)
Účtovanie

kontrolný výtlačok (tlačou alebo na displeji), nastavovací výtlačok, digitálne grafické funkcie, pamäť

až 1000 užívateľských účtov s podporou Active

autentifikácia IC-kartou (čítačka IC kariet)
Softvér

PageScope Net Care Device Manager; PageScope

uložených úloh, plagát, sútlač (voliteľne), pečiatka,

Data Administrator; PageScope Box Operator;

ochrana proti kopírovaniu, opakovanie obrazu

PageScope Direct Print; Print Status Notifier;
Driver Packaging Utility; Log Management Utility

FAX
Fax

Super G3 (voliteľne)

Prenos faxu

analógový; i-Fax; farebný i-Fax; IP-Fax

Rozlíšenie faxu

Až 600 x 600 dpi

Kompresia

MH; MR; MMR; JBIG

Modem

Až 33.6 Kbps

Ciele faxu

2 100 (jednotlivec + skupina)

Funkcie faxu

vyžiadanie faxu, odloženie odoslania, prenos z PC,
prijímanie do utajenej schránky, prijímanie na email/
FTP/SMB, až 400 programovaných úloh

¹ Čas zahrievania sa môže meniť v závislosti od prostredia a použitia
–– Všetky údaje týkajúce sa kapacity papiera sa vzťahujú na papier formátu A4 s gramážou 80 g/m2.
–– Kvalita tlače na hrubé papiere a iné médiá sa môže líšiť od kvality tlače na papier gramáže 80 g/m2.
–– Všetky údaje týkajúce sa rýchlosti skenovania, kopírovania alebo tlače sa vzťahujú na papier formátu A4, ktorý je
skenovaný, kopírovaný alebo tlačený ako viacstránková úloha, jednostranne.
–– Podpora a dostupnosť uvedených údajov a funkcionalít sa môže meniť v závislosti od operačných systémov,
aplikácií, sieťových protokolov ako aj od siete a systémovej konfigurácie.
–– Uvedená predpokladaná životnosť každého spotrebného materiálu sa vzťahuje na špecifické prevádzkové podmienky, ako napr. pokrytie pre jednotlivé veľkosti strán. Aktuálna životnosť spotrebného materiálu sa bude líšiť
v závislosti od používania a iných premenných tlače vrátane pokrytia, veľkosti strany, typu média, kontinuálnej
alebo prerušovanej tlače, teploty a vlhkosti prostredia.
–– Niektoré fotografie produktu sú vyobrazené s nainštalovaným voliteľným príslušenstvom.
–– Technické údaje a príslušenstvo sú založené na informáciách dostupných v čase spracovania tohto prospektu,
môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
–– Konica Minolta nezaručuje bezchybnosť uvedených cien alebo technických údajov.
–– Microsoft, Windows a logo Windows sú obchodné alebo registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft
Corporation v Spojených štátoch amerických, resp. ďalších krajinách.
–– Všetky ostatné obchodné a produktové značky môžu byť registrovanými obchodnými alebo obchodnými
značkami ich prípadných držiteľov a sú týmto uznané.
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Intuitívne
ovládanie

Mobilné
pripojenie

Bezpečnosť

Aplikácie

Prístupnosť

Služby

bizhub 308e
Čiernobiele multifunkčné zariadenie A3 · Až 30 strán za minútu

PROSPEKT bizhub 308e

Benefity pre zákazníka

Intuitívne ovládanie
Ovládajte vaše zariadenie ako
smartfón alebo tablet s plne
upraviteľným užívateľským
rozhraním

Mobilné pripojenie
Tlačte kedykoľvek odkiaľkoľvek
s inovatívnymi technológiami
od Konica Minolta

Bezpečnosť
Zabezpečená integrácia do podnikovej siete, šifrovanie dát,
prepis HDD, a pokročilá
autentifikácia užívateľov

Aplikácie
Zvýšená efektivita vďaka
rozsiahlemu portfóliu aplikácií
Konica Minolta

Prístupnosť
Služby
Bezproblémová prevádzka
Efektívny manažment tlačového
vášho zariadenia bizhub a cenná
parku, vrátane automatických
podpora pre ľahší prístup
dodávok spotrebného materiálu,
a manipuláciu, ktorá vyhovuje
pro-aktívnej údržby či vzdialenej
aj užívateľom so špeciálnymi
správy
potrebami

Možnosti konfigurácie
1 ROZŠÍRENÉ FUNKCIE

2 PRIPOJENIE

3

Rozšírenie pamäte
UK-211
Podpora PDF/A
LK-102v3
OCR skenovanie
LK-105v4
Čiarové kódy
LK-106
Unicode 
LK-107
Tlačové OCR
LK-108
Rozšírené OCR
LK-110v2
ThinPrint® 
LK-111
Bezserverový
manažment tlače 
LK-114
Bezpečnostný chip 
LK-115v2

Faxová jednotka 
FK-514
Wi-Fi adaptér
SX-BR-4600
Integrované Wi-Fi
UK-215

1

x2

ALEBO

Biometrický snímač
AU-102
Čítačka bezkontaktných
kariet
Montážna sada 
MK-735
USB rozhranie 
EK-608
ALEBO
OR
USB + Bluetooth 
EK-609
Držiak na klávesnicu 
KH-102

2

5

4

3 OSTATNÉ

4 VSTUP MÉDIÍ

Duplexný podávač
originálov
DF-629
Jednoprechodový
podávač originálov
DF-704
Kryt originálu
OC-511

ALEBO

ALEBO

Záložný pevný disk 
HD-524
Bezpečnostný chip 
x2
SC-508
Pracovný pult 
WT-506
Numerická klávesnica 
KP-101
Filter pevných
mikročastíc 
CU-101
Montážna sada 
MK-745

Systémový stolík
s 1 zásobníkom 
PC-115
Systémový stolík
s 2 zásobníkmi
PC-215
Systémový stolík
s veľ kokapacitným
zásobníkom 
PC-415
Jednoduchý stolík 
DK-510

5

VÝSTUP MÉDIÍ
Oddeľovacia priehradka
JS-506

ALEBO

ALEBO

Vstavaný finišer
FS-533
Dierovacia jednotka
PK-519

ALEBO

ALEBO

Zošívací finišer
FS-536
Transportná jednotka
RU-513
ALEBO
Brožúrovací finišer
FS-536SD
Transportná jednotka
RU-513
Dierovacia jednotka
PK-520

ALEBO

Veľ kokapacitný zásobník
LU-302
Podávač na baner 
BT-C1e

LEGENDA
Povinné
príslušenstvo
Voliteľné
príslušenstvo
Toto príslušenstvo môže byť
nainštalované len
s príslušenstvom
nad ním

Možnosti dokončovania

Rohové
zošívanie*
* voliteľne

2-bodové
zošívanie*

2-dierové
dierovanie*

4-dierové
dierovanie*

Obojstranná
tlač

Mixplex/
mixmedia

Pol-sklad*

Vkladanie
listov*

Listový
trojsklad*

Brožúra*

Triedenie
posunom*

Bannerová
tlač

PROSPEKT bizhub 308e
Možná výbava
bizhub 308e

OSTATNÉ

Multifunkčné zariadenie A3 s rýchlosťou tlače 30 str/min čiernobielo. Štandardne tlačový kontrolér

DF-629 Duplexný podávač

automatický obojstranný podávač dokumentov,

Emperon™ s PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS a OOXML. Kapacita papiera 500 + 500

originálov

kapacita 100 listov

listov a ručný podávač pre 150 listov. Média A6 až SRA3 s gramážou 52–300 g/m2, banner 1,2 m.

DF-704 Jednoprechodový

automatický obojstranný jednoprechodový podávač

Pamäť štandardne 2 GB, 250 GB pevný disk a Gigabit Ethernet.

podávač originálov

dokumentov (DualScan), kapacita 100 listov

OC-511 Kryt originálu

kryt osvitového skla (namiesto podávača)

WT-506 Pracovný pult

pre umiestnenie autentifikačných zariadení

ROZŠÍRENÉ FUNKCIE
LK-102v3 Podpora PDF/A

PDF/A, šifrované PDF, digitálny podpis

KP-101 Numerická klávesnica

pre použitie namiesto dotykovej obrazovky

LK-105v4 OCR skenovanie

skenovanie do prehľadávateľných PDF a PPTX

SC-508 Bezpečnostný chip

ochrana pred kopírovaním (nutné 2 chipy)

LK-106 Čiarové kódy

podpora natívnej tlače čiarových kódov

HD-524 Záložný pevný disk

záložný (zrkadlový) pevný disk

LK-107 Unicode

podpora natívnej tlače Unicode

CU-101 Filter pevných mikročastíc zlepšuje kvalitu ovzdušia v kancelárii znižovaním emisií

LK-108 Tlač OCR

podpora natívnej tlače OCR A a B fontov

MK-745 Montážna sada

LK-110v2 Rozšírené OCR

skenovanie do rôznych súborov formátov vrátane

inštalačná sada pre CU-101

DOCX a XLSX, PDF/A a prehľadávateľné PDF, priama

VSTUP MÉDIÍ

tlač príloh emailov, faxovanie do sPDF

PC-115 Systémový stolík

s 1 zásobníkom, A5–A3, 500 listov, 52–256 g/m²

LK-111 ThinPrint®

kompresia tlačových dát pre zníženie zaťaženia siete

PC-215 Systémový stolík

s 2 zásobníkmi, A5–A3, 2 x 500 listov, 52–256 g/m²

LK-114 Bezserverový

zabezpečenie a účtovanie tlače bez nutnosti serverovej

PC-415 Systémový stolík

s veľkokapacitným zásobníkom, A4, 2 500 listov,

manažment tlače

inštalácie

LK-115v2 Bezpečnostný chip

bezpečnostný chip TPM pre ochranu dát

LU-302 Veľ kokapacitný zásobník

A4, 3 000 listov, 52–256 g/m²

UK-211 Rozšírenie pamäte

rozšírenie pamäte pre i-Option, nutné pre licencie LK

BT-C1e Podávač na banner

pre pohodlné podávanie bannerového papiera

DK-510 Jednoduchý stolík

stolík s odkladacím priestorom

52–256 g/m²

PRIPOJENIE
FK-514 Faxová jednotka

Super G3 fax, funkcie digitálneho faxu

VÝSTUP MÉDIÍ

SX-BR-4600 Wi-Fi adaptér

Ethernet adaptér pre bezdrôtovú sieť

JS-506 Oddeľovacia priehradka

adresovateľný výstup, napr. pre oddeľovanie faxov

AU-102 Biometrický snímač

snímač cievnej štruktúry prsta (pre overovanie)

RU-513 Transportná jednotka

pre inštaláciu FS-536/SD alebo FS-537/SD

UK-215 Integrované Wi-Fi

pripojenie k bezdrôtovej sieti alebo mód Access

(Výstupná kapacita max. 100 listov)

Point (AP)

FS-536 Zošívací finišer

zošívanie 50 listov, max. výstup 3 200 listov

Čítačka IC kariet

pre viacero typov IC kariet

FS-536SD Brožúrovací finišer

zošívanie 50 listov, max. výstup 2 200 listov, chrbtové

MK-735 Montážna sada

inštalačná sada pre čítačku bezkontaktných kariet

EK-608 USB I/F kit

prídavné USB, napr. pre pripojenie USB klávesnice

PK-520 Dierovacia jednotka

EK-609 USB I/F kit

Bluetooth a prídavné USB rozhranie

pre FS-536(SD)

KH-102 Držiak na klávesnicu

na umiestnenie USB klávesnice

FS-533 Vstavaný finišer

zošívanie 50 listov, max. výstup 500 listov

PK-519 Dierovacia jednotka

pre FS-533, 2/4 dierové dierovanie, automatické prepínanie

zošívanie (až 20 listov), pol-sklad, listový trojsklad
2/4 dierové dierovanie, automatické prepínanie

Technická špecifikácia
SYSTÉM
Veľ kosť panela/rozlíšenie

9” / 800 x 480

Výstupná kapacita pri zošívaní

max. 1 000 listov

Systémová pamäť

2 048 / 4 096 MB (štandardne/maximálne)

Listový trojsklad

až 3 listy

Pevný disk

250 GB (štandardne)

Kapacita listového trojskladu

max.: 30 listov (vo výstupnej priehradke), neobmedzene

Rozhranie

10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0;

Brožúra

max.: 20 listov alebo 19 listov + 1 krycí list (až 209 g/m2)

Wi-Fi 802.11b/g/n (voliteľne)

Výstupná kapacita brožúr

max.: 100 listov (vo výstupnej priehradke), neobmedzene

Sieťové protokoly

TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP

Životnosť tonera

až 25 000 strán

Automatický podávač

až 100 originálov; A6–A3; 50-163 g/m²;

Životnosť zobrazovacej jednotky

až 265 000/600 000 strán (fotovalec/vývojnica)

dokumentov (voliteľne)

možnosť otáčajúceho alebo duálneho podávača

Spotreba energie

220–240 V / 50/60 Hz; menej ako 1,58 kW

Potlačiteľná veľ kosť papiera

A6–SRA3; užívateľské veľkosti papiera;

Rozmery zariadenia (š x h x v)

615 x 725 x 779 mm (bez príslušenstva)

bannerový papier max. 1 200 x 297 mm

Hmotnosť zariadenia

cca 76,5 kg (bez príslušenstva)

Potlačiteľná gramáž papiera

52–300 g/m²

Vstupná kapacita papiera

1 150 listov/6 650 listov

(štandardne/max)
Zásobníky papiera (štandardne)
Zásobníky papiera (voliteľne)

Veľ kokapacitný zásobník

Rozlíšenie tlače

1 800 x 600 dpi; 1 200 x 1 200 dpi

1x 500 listov; A5–A3; užívateľské veľkosti; 52–256 g/m²;

Tlačové jazyky

PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

1x 500 listov; A5–SRA3; užívateľské veľkosti; 52–256 g/m²

Operačné systémy

Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64);

1x 500 listov; A5–A3; 52–256 g/m²;

Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64);

2x 500 listov; A5–A3; 52–256 g/m²;

Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012;

1x 2 500 listov; A4; 52–256 g/m²

Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016;

1x 3 000 listov; A4; 52–256 g/m²

(voliteľne)
Ručný podávač

TLAČ

150 listov; A6–SRA3; užívateľské veľkosti;

Macintosh OS X 10.8 alebo novší; Unix; Linux; Citrix
Tlačové fonty

80 PCL Latin; 137 PostScript 3 emulácia Latin

Tlačové funkcie

priama tlač súborov PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, šifrovaných

bannerový papier; 60–300 g/m²

PDF a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia a mixplex;

Automatická obojstranná tlač

A6 potrét; A5–SRA3; 52–256 g/m²

uloženie nastavení “Rýchle nastavenie”, sútlač,

Dokončovacie módy (voliteľne)

triedenie posunom, skupinkovanie, triedenie, zošívanie,
dierovanie, vkladanie po tlači, pol-sklad, listový trojsklad,

vodoznak; ochrana proti kopírovaniu; tlač cez “kopírak”
Mobilná tlač

AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service

brožúra

(Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10

Výstupná kapacita (štandardne)

max. 250 listov

Mobile); autentifikácia a párovanie mobilom (iOS/Android);

Výstupná kapacita (voliteľne)

max. 3 300 listov

voliteľne: Google Cloud Print; WiFi Direct

Zošívanie

max.: 50 listov alebo 48 listov + 2 krycie listy (až 209 g/m2)

PROSPEKT bizhub 308e
SKENOVANIE
Rýchlosť skenovania

UŽÍVATEĽSKÉ SCHRÁNKY
až 80 strán/min. čiernobielo aj farebne (s DF-629)

Max. počet dokumentov

3 000 dokumentov alebo 10 000 strán

až 160 strán/min. čiernobielo aj farebne (s DF-704)

Typy užívateľských schránok

verejná

Rozlíšenie skenovania

max.: 600 x 600 dpi

Režimy skenovania

sieťový TWAIN sken; skenovanie do e-mailu (sken
ku mne);skenovanie na FTP; skenovanie na SMB

osobná (s heslom alebo autentifikáciou)
skupinová (s autentifikáciou)
Typy systémových schránok

pre tlač šifrovaného PDF

schránky; skenovanie do WebDAV; skenovanie na URL;

pre príjem faxu

skenovanie do DPWS
Formáty skenovania

pre zabezpečenú tlač

(sken domov); skenovanie na USB; skenovanie do

JPEG; TIFF; PDF; kompaktné PDF; šifrované PDF; XPS;

pre polling (vyžiadané faxy)
Funkcie užívateľských schránok

dotlač; kombinácia; download;

kompaktné XPS; PPTX

posielanie (na email/FTP/SMB a fax)

Voliteľne: prehľadávateľné PDF; PDF/A 1a a 1b;

kopírovanie medzi schránkami

prehľadávateľné DOCX/PPTX/XLSX
Ciele skenovania

2 100 (jednotlivec + skupina); podpora LDAP

SYSTÉMOVÉ FUNKCIE

Funkcie skenovania

anotácia (text/čas/dátum) pre PDF, až 400 preddefino-

Zabezpečenie

vaných úloh, okamžitý náhľad skenu

ISO 15408 Common Criteria (v procese certifikácie);
filtrovanie IP adries a blokovanie portov; sieťová komunikácia cez SSL2, SSL3 a TSL1.0/1.1/1.2; podpora

KOPÍROVANIE

IPSec, podpora IEEE 802.1x; autentifikácia užívateľov,

Proces kopírovania

laserové

Kerberos; logovanie prístupov; zabezpečená tlač;

Toner

polymerizovaný toner Simitri® HD

prepis pevného disku (8 štandardných typov),

Rýchlosť kopírovania/ tlače A4

až 30 str/min čiernobielo

šifrovanie dát na HDD (AES 256); automatický

Rýchlosť kopírovania/ tlače A3

až 15 str/min čiernobielo

výmaz dát z pamäte, dôverný príjem faxu; šifrovanie

Rýchlosť obojstrannej tlače A4

až 30 str/min čiernobielo

tlačených dát

Prvá kópia/ výtlačok

4,8 sek.

voliteľne: zrkadlenie pevného disku; ochrana proti

Čas zahrievania

cca. 18 sek.1

Rozlíšenie kopírovania

600 x 600 dpi

Gradácia

256 stupňová

Directory (užívateľské meno + heslo + email +

Viacnásobné kopírovanie

1–9 999

SMB priečinok); definícia prístupov k užívateľským

Formát originálu

A5–A3; voliteľné veľkosti

funkciám; autentifikácia mobilným zariadením

Zväčšenie

25–400% v krokoch po 0,1%; automatický zoom

(Android&iOS)

Funkcie kopírovania

zachovanie kapitol, vkladanie krycích listov a stránok,

voliteľne: biometrická autentifikácia (odtlačok prsta);

kopírovaniu (zabránenie kópie, kópia pod heslom)
Účtovanie

kontrolný výtlačok (tlačou alebo na displeji), nastavovací výtlačok, digitálne grafické funkcie, pamäť

až 1000 užívateľských účtov s podporou Active

autentifikácia IC-kartou (čítačka IC kariet)
Softvér

PageScope Net Care Device Manager; PageScope

uložených úloh, plagát, sútlač (voliteľne), pečiatka,

Data Administrator; PageScope Box Operator;

ochrana proti kopírovaniu, opakovanie obrazu

PageScope Direct Print; Print Status Notifier;
Driver Packaging Utility; Log Management Utility

FAX
Fax

Super G3 (voliteľne)

Prenos faxu

analógový; i-Fax; farebný i-Fax; IP-Fax

Rozlíšenie faxu

Až 600 x 600 dpi

Kompresia

MH; MR; MMR; JBIG

Modem

Až 33.6 Kbps

Ciele faxu

2 100 (jednotlivec + skupina)

Funkcie faxu

vyžiadanie faxu, odloženie odoslania, prenos z PC,
prijímanie do utajenej schránky, prijímanie na email/
FTP/SMB, až 400 programovaných úloh

¹ Čas zahrievania sa môže meniť v závislosti od prostredia a použitia
–– Všetky údaje týkajúce sa kapacity papiera sa vzťahujú na papier formátu A4 s gramážou 80 g/m2.
–– Kvalita tlače na hrubé papiere a iné médiá sa môže líšiť od kvality tlače na papier gramáže 80 g/m2.
–– Všetky údaje týkajúce sa rýchlosti skenovania, kopírovania alebo tlače sa vzťahujú na papier formátu A4, ktorý je
skenovaný, kopírovaný alebo tlačený ako viacstránková úloha, jednostranne.
–– Podpora a dostupnosť uvedených údajov a funkcionalít sa môže meniť v závislosti od operačných systémov,
aplikácií, sieťových protokolov ako aj od siete a systémovej konfigurácie.
–– Uvedená predpokladaná životnosť každého spotrebného materiálu sa vzťahuje na špecifické prevádzkové podmienky, ako napr. pokrytie pre jednotlivé veľkosti strán. Aktuálna životnosť spotrebného materiálu sa bude líšiť
v závislosti od používania a iných premenných tlače vrátane pokrytia, veľkosti strany, typu média, kontinuálnej
alebo prerušovanej tlače, teploty a vlhkosti prostredia.
–– Niektoré fotografie produktu sú vyobrazené s nainštalovaným voliteľným príslušenstvom.
–– Technické údaje a príslušenstvo sú založené na informáciách dostupných v čase spracovania tohto prospektu,
môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
–– Konica Minolta nezaručuje bezchybnosť uvedených cien alebo technických údajov.
–– Microsoft, Windows a logo Windows sú obchodné alebo registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft
Corporation v Spojených štátoch amerických, resp. ďalších krajinách.
–– Všetky ostatné obchodné a produktové značky môžu byť registrovanými obchodnými alebo obchodnými
značkami ich prípadných držiteľov a sú týmto uznané.
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bizhub 367
Čiernobiele multifunkčné zariadenie A3
Až 36 strán za minútu
Funkcie
– čiernobiele

Kopírovanie

– čiernobiela
– PCL/PS
– lokálna a sieťová
– USB
– mobilná

Tlač
– G3 Fax
– PC-Fax
– i-Fax
– IP-Fax

Faxovanie

Skenovanie

1
Schránka

– farebné
– čiernobiele
– sken do emailu
– sken ku mne
– sken do SMB

– opakovaná tlač
– distribúcia
– zdieľanie zo schránky
do schránky
– zo schránky na USB

– sken domov
– sken na FTP
– sken do schránky
– sken na USB
– sken do WebDAV

– sken do DPWS
– sieťový TWAIN

PROSPEKT bizhub 367
Technológie
Emperon™ – tlačový kontrolér

Nová generácia Emperonu poskytuje profesionálny tlačový výstup a zvyšuje produktivitu i komfort užívateľov

Simitri® HD – polymerizovaný toner

Zaisťuje najlepšiu kvalitu obrazu, vyššiu stálosť a odolnosť farieb a je šetrný k životnému prostrediu

OpenAPI technológia

Rozširuje funkcionalitu zariadenia o možnosti spracovania dokumentov na báze riešenia server-klient

i-Option – softvérové licencie

Prinášajú ďalšie funkcie pre prácu s dokumentmi v závislosti na Vašich potrebách

RemoteCare - vzdialená správa

Služba RemoteCare monitoruje Vaše zariadenie Konica Minolta vrátane stavu jeho spotrebného materiálu

Prispôsobenie ovládacieho panela

Ovládací panel je teraz úplne prispôsobiteľný. Nastavte si jeho vzhľad presne podľa Vašich predstáv.

bizhub Marketplace

Obchod s aplikáciami umožňuje priamo na paneli zariadenia stiahnutie a inštaláciu mnohých užitočných aplikácií

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Možnosti konfigurácie
Kryt originálu
OC-514

Podávač originálov
DF-628
USB
ROZHRANIE
EK-608

UNICODE
LK-107

PODPORA PDF/A
LK-102v3

ALEBO

USB
KLÁVESNICA

ALEBO
OCR SKENOVANIE
LK-105v4

TLAČ OCR
LK-108

ČIAROVÉ KÓDY
LK-106

BEZPEČNOSTNÝ
CHIP
LK-115v2

ROZŠÍRENÉ OCR
LK-110v2

USB +
BLUETOOTH
EK-609

PRACOVNÝ
PULT
WT-506

THINPRINT
LK-111

INTEGROVANÉ
WIFI
UK-212

ROZŠÍRENIE
PAMÄTE
UK-211
numerická
klávesnica
KP-101

ODDEĽOVACIA
PRIEHRADKA
JS-506

TRANSPORTNÁ
JEDNOTKA
RU-514

DRŽIAK NA
KLÁVESNICU
KH-102

BIOMETRICKÝ
SNÍMAČ
AU-102

ČÍTAČKA
BEZKONTAKTNÝCH KARIET

ALEBO
MONTÁŽNA SADA
MK-735
MONTÁŽNA SADA
MK-602

DIEROVACIA
JEDNOTKA
PK-520

Brožúrovací
finišer
FS-534SD

FAXOVÁ
JEDNOTKA
FK-513

Vstavaný finišer
FS-533
DIEROVACIA
JEDNOTKA
PK-519

WI-FI ADAPTÉR
SX-BR-4600
ALEBO

Zošívací finišer
FS-534

Jednoduchý stolík
DK-513

Systémový stolík
s 1 zásobníkom
PC-113

Systémový stolík
s 2 zásobníkmi
PC-213

Systémový stolík
s veľ kokapacitným
zásobníkom
PC-413

Možnosti dokončovania

Rohové
zošívanie*
* voliteľne

2-bodové
zošívanie*

2-dierové
dierovanie*

4-dierové
dierovanie*

Obojstranná Mixplex /
tlač
mixmedia

Pol-sklad*

Vkladanie
listov*

Listový
trojsklad*

Brožúra*

Triedenie
posunom*

PROSPEKT bizhub 367
Možná výbava
bizhub 367

DF-628 Podávač originálov
OC-514 Kryt originálu
PC-113 Systémový stolík
PC-213 Systémový stolík
PC-413 Systémový stolík

Multifunkčné zariadenie A3 s rýchlosťou tlače 36 str/
min čiernobielo. Štandardne tlačový kontrolér
Emperon™ s podporou PCL 6 (PCL 5 + XL 3.0), Post
Script 3, PDF 1.7, XPS a OOXML. Kapacita papiera 500
+ 500 listov a ručný podávač na 100 listov. Média A6
až A3 s gramážou 60-220 g/m2. Štandardne pamäť 2
GB , 250 GB pevný disk a Gigabit Ethernet.
automatický obojstranný podávač dokumentov,
kapacita 100 listov
kryt osvitového skla (namiesto podávača)
s 1 zásobníkom, A5–A3, 500 listov, 60–220 g/m2
s 2 zásobníkmi, A5–A3, 500 listov, 60–220 g/m2
s veľkokapacitným zásobníkom A4, 2 500 listov,
60–220 g/m2
stolík s odkladacím priestorom
pre inštaláciu finišera FS-533
zošívanie 50 listov, max. výstup 500 listov
2/4 dierové dierovanie, automatické prepínanie

DK-513 Jednoduchý stolík
MK-602 Montážna sada
FS-533 Vstavaný finišer
PK-519 Dierovacia jednotka
pre FS-533
FS-534 Zošívací finišer
zošívanie 50 listov, max. výstup 3 300 listov
FS-534SD Brožúrovací finišer zošívanie 50 listov, max. výstup 2 300 listov, chrbtové
zošívanie (až 20 listov), pol-sklad, listový trojsklad
PK-520 Dierovacia jednotka 2/4 dierové dierovanie, automatické prepínanie
pre FS-534/SD
RU-514 Transportná jednotka pre inštaláciu finišera FS-534/SD
JS-506 Oddeľovacia
oddeľovanie kópií, výtlačkov alebo faxov
priehradka
WT-506 Pracovný pult
pre umiestnenie autentifikačných zariadení
KP-101 Numerická klávesnica pre použitie namiesto dotykovej obrazovky

FK-513 Faxová jednotka
Super G3 fax, funkcie digitálneho faxu
KH-102 Držiak na klávesnicu na umiestnenie USB klávesnice
EK-608 USB rozhranie
rozšírenie pre pripojenie USB klávesnice, čítačky
kariet, biometrického snímača alebo WI-FI modulu
EK-609 USB + Bluetooth
rozšírenie pre pripojenie USB klávesnice, čítačky
kariet, biometrického snímača alebo WI-FI; Bluetooth
Čítačka IC kariet
pre viacero typov IC kariet
MK-735 Montážna sada
inštalačná sada pre čítačku bezkontaktných kariet
AU-102 Biometrický snímač snímač cievnej štruktúry prsta (pre overovanie)
LK-102v3 Podpora PDF/A
PDF/A, šifrované PDF heslom alebo digitálnym
certifikátom
LK-105v4 OCR skenovanie
skenovanie do prehľadávateľných PDF a PPTX
LK-106 Čiarové kódy
podpora natívnej tlače čiarových kódov
LK-107 Unicode 	podpora natívnej tlače Unicode
LK-108 Tlač OCR
podpora natívnej tlače OCR A a B fontov
LK-110v2 Rozšírené OCR
skenovanie do editovateľných fomátov DOCX, XLSX,
PPTX, sPDF a do formátu PDF/A; šifrovanie PDF;
priama tlač príloh z emailu; faxovanie do sPDF
LK-111 ThinPrint
kompresia tlačových dát pre zníženie zaťaženia siete
LK-115v2 Bezpečnostný chip bezpečnostný chip pre ochranu dát
UK-211 Rozšírenie pamäte
rozšírenie pamäte 2 GB pre i-Option, nutné
pre licencie LK
UK-212 Integrované WIFI
pre pripojenie k bezdrôtovej sieti alebo pre mód
Access Point (AP)
SX-BR-4600 Wi-Fi adaptér
externý Ethernet adaptér pre bezdrôtovú sieť

Technické údaje
SYSTÉM
Systémová pamäť
Pevný disk
Rozhranie
Sieťové protokoly
Typy sietí
Automatický podávač
originálov (voliteľne)
Potlačiteľná veľ kosť
papiera
Potlačiteľná gramáž
papiera
Vstupná kapacita
papiera
Zásobníky papiera
(štandardne)

Zásobníky papiera
(voliteľne)
Automatická
obojstranná tlač
Dokončovacie módy
(voliteľne)
Výstupná kapacita
Zošívanie
Výstupná kapacita
pri zošívaní
Listový trojsklad
Kapacita listového
trojskladu
Brožúra
Výstupná kapacita
brožúr
Životnosť tonera
Životnosť zobrazovacej
jednotky

2 048 MB (štandardne)
250 GB (štandardne)
10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0;
Wi-Fi 802.11b/g/n (AP/klient/Wi-Fi Direct) (voliteľne)
TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6)
Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
až 100 originálov; A6–A3; 35–128 g/m2
možnosť automatického obojstranného podávača
A5–A3; A6S; hrubý papier; vlastné formáty papiera šírky
90–297 mm a dĺžky 139,7 – 431,8 mm
60–220 g/m2
štandardne: 1 100 listov
max.: 3 600 listov
zásobník 1: 500 listov; A5–A4; 60–220 g/m2
zásobník 2: 500 listov; A5–A3; 60–220 g/m2
ručný podávač: 100 listov; A6–A3; vlastné formáty;
60–220 g/m2
stolík s 1 zásobníkom: 500 listov; A5–A3; 60–220 g/m2
stolík s 2 zásobníkmi: 2x 500 listov; A5–A3; 60–220 g/m2
stolík veľkokapacitný: 2 500 listov; A4; 60–220 g/m2
A5–A3; 60–209 g/m2
odsadenie, skupinkovanie, triedenie, zošívanie, dierovanie,
pol-sklad, listový trojsklad, brožúra
max.: 3 300 listov (s finišerom)
max.: 250 listov (bez finišera)
max.: 50 listov (80 g/m2)
alebo 48 listov + 2 krycie listy (až 209 g/m2)
max.: 1 000 listov
až 3 listy
max.: 30 listov (vo výstupnej priehradke), neobmedzene
max.: 20 listov (80 g/m2)
alebo 19 listov + 1 krycí list (až 209 g/m2)
max.: 100 listov (vo výstupnej priehradke), neobmedzene
23 000 strán
100 000/600 000 strán (fotovalec/vývojnica)

Napájanie
Spotreba energie
Rozmery zariadenia
(š x h x v)
Hmotnosť zariadenia

220–240 V / 50/60 Hz
maximálny odber do 1,5 kW (zariadenie);
TEC 1,41 kWh1
585 x 660 x 735 mm
(bez podávača a stolíka)
cca 56,5 kg

KOPÍROVANIE
Proces kopírovania
elektrostatický laserový
Toner
polymerizovaný toner Simitri® HD
Rýchlosť kopír./tlače A4 až 36 str/min
Rýchlosť kopír./tlače A3 až 18 str/min
Rýchlosť obojstrannej
až 36 str/min
tlače A4
Prvá kópia/výtlačok
4,3 sek.
Čas zahrievania
cca 20 sek.2
Rozlíšenie kopírovania 600 x 600 dpi
Gradácia
256 stupňová
Viacnásobné kopírovanie 1 – 9 999
Formát originálu
A5 – A3
Zväčšenie
25–400% v krokoch po 0,1%; automatický zoom
Funkcie kopírovania
zachovanie kapitol, vkladanie krycích listov a stránok,
kontrolný výtlačok (tlačou alebo na displeji), nastavovací
výtlačok, digitálne grafické funkcie, pamäť uložených
úloh, plagát, sútlač (voliteľne), pečiatka, opakovanie obrazu,
odstraňovanie prázdnych strán
		 Typická týždenná spotreba energie (Typical Energy Consumption) podľa Energy Star
		 Čas zahrievania sa môže meniť v závislosti od prostredia a použitia

1
2
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TLAČ
Rozlíšenie tlače
Tlačové jazyky
Operačné systémy

Tlačové fonty
Funkcie tlače

Mobilná tlač

UŽÍVATEĽSKÉ SCHRÁNKY
1 800 x 600 dpi
PCL 6 (PCL 5 + XL 3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Windows VISTA (32/64)
Windows 7 (32/64)
Windows 8 (32/64)
Windows 8.1 (32/64)
Windows Server 2003/2003 R2
Windows Server 2008/2008 R2 (32/64)
Windows Server 2012/2012 R2 (64)
Macintosh OS X 10.x
Unix; Linux; Citrix
80x PCL Latin, 137x PostScript 3 emulácia Latin
priama tlač súborov PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, šifrovaných
PDF a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia a mixplex;
uloženie nastavení “Rýchle nastavenie”, sútlač,
vodoznak; ochrana proti kopírovaniu; tlač cez “kopírak”
AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print
(voliteľne); Konica Minolta Print Service (Android);
PageScope Mobile (iOS & Android); Wi-Fi Direct (voliteľne);
Wi-Fi Access Point (voliteľne); NFC párovanie (Android)

SKENOVANIE
Rýchlosť skenovania
Rozlíšenie skenovania
Režimy skenovania

Formáty skenovania

Ciele skenovania
Funkcie skenovania

Max. počet dokumentov až 3 000 dokumentov alebo 10 000 strán
Typy užívateľských
verejná
schránok
osobná (s heslom alebo autentifikáciou)
skupinová (s autentifikáciou)
Typy systémových
pre zabezpečenú tlač
schránok
pre tlač šifrovaných PDF
pre príjem faxu
pre polling (vyžiadané faxy)
Funkcie užívateľských opakovaná tlač; kombinácia
schránok
download
posielanie (na email/FTP/SMB a fax)
kopírovanie medzi schránkami

SYSTÉMOVÉ FUNKCIE
Zabezpečenie

Účtovanie
až 45 str/min (s voliteľným podávačom DF-628), čiernobielo
aj farebne
max.: 600 x 600 dpi
skenovanie do emailu (sken ku mne)
skenovanie do SMB (sken domov)
skenovanie na FTP
skenovanie do schránky (HDD)
skenovanie na USB
skenovanie do WebDAV
skenovanie do DPWS
sieťový TWAIN sken
TIFF; PDF; kompaktné PDF; JPEG; XPS; kompaktné XPS;
linearizované PDF;
voliteľne: docx; xlsx; pptx; prehľadávateľné PDF; PDF/A;
2 100 (jednotlivec + skupina); podpora LDAP
anotácia (text/čas/dátum) pre PDF, až 400 preddefinovaných
úloh, okamžitý náhľad skenu, odstraňovanie prázdnych strán

Softvér

ISO15408/IEEE 2600.1 (v procese certifikácie);
filtrovanie IP adries a blokovanie portov; sieťová komunikácia cez SSL2, SSL3 a TSL1.0; podpora IPSec, podpora
IEEE 802.1x; autentifikácia užívateľov, logovanie prístupov;
zabezpečená tlač; prepis pevného disku (8 štandardných
typov), šifrovanie dát na HDD (AES 256); automatický výmaz
dát z pamäte, dôverný príjem faxu; šifrovanie tlačených dát
až 1000 užívateľských účtov s podporou Active Directory
(užívateľské meno + heslo + email + SMB priečinok)
definícia prístupov k užívateľským funkciám
biometrická autentifikácia (kapiláry prsta) - voliteľne
autentifikácia IC-kartou (čítačka IC kariet) - voliteľne
PageScope Net Care Device Manager
PageScope Data Administrator
PageScope Box Operator
PageScope Direct Print
PageScope Mobile
Print Status Notifier
Driver Packaging Utility
Log Management Utility

FAX
Fax
Prenos faxu

Rozlíšenie faxu
Kompresia
Modem
Ciele faxu
Funkcie faxu

Super G3 (voliteľne)
analogový
i-Fax
farebný i-Fax (RFC3949-C)
IP-Fax
max.: 600 x 600 dpi (ultra jemné)
MH; MR; MMR; JBIG
až 33,6 kb/s
2 100 (jednotlivec + skupina)
vyžiadanie faxu, odloženie odoslania, prenos z PC, prijímanie
do utajenej schránky, prijímanie na email/FTP/SMB, až 400
programovaných úloh

- Všetky údaje týkajúce sa kapacity papiera sa vzťahujú na papier formátu A4 s gramážou 80 g/m2.
- Kvalita tlače na hrubé papiere a iné médiá sa môže líšiť od kvality tlače na papier gramáže 80 g/m2.
- Všetky údaje týkajúce sa rýchlosti skenovania, kopírovania alebo tlače sa vzťahujú na papier formátu
A4, ktorý je skenovaný, kopírovaný alebo tlačený ako viacstránková úloha, jednostranne.
- Podpora a dostupnosť uvedených údajov a funkcionalít sa môže meniť v závislosti od operačných
systémov, aplikácií, sieťových protokolov ako aj od siete a systémovej konfigurácie.
- Uvedená predpokladaná životnosť každého spotrebného materiálu sa vzťahuje na špecifické
prevádzkové podmienky, ako napr. pokrytie pre jednotlivé veľkosti strán. Aktuálna životnosť spotrebného materiálu sa bude líšiť v závislosti od používania a iných premenných tlače vrátane pokrytia,
veľkosti strany, typu média, kontinuálnej alebo prerušovanej tlače, teploty a vlhkosti prostredia.
- Niektoré fotografie produktu sú vyobrazené s nainštalovaným voliteľným príslušenstvom.
- Technické údaje a príslušenstvo sú založené na informáciách dostupných v čase spracovania tohto
prospektu, môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Konica Minolta nezaručuje bezchybnosť uvedených cien alebo technických údajov.
- Microsoft, Windows a logo Windows sú obchodné alebo registrované obchodné značky spoločnosti
Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických, resp. ďalších krajinách.
- Všetky ostatné obchodné a produktové značky môžu byť registrovanými obchodnými alebo
obchodnými značkami ich prípadných držiteľov a sú týmto uznané.

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 821 04 BRATISLAVA Tel.: +421 850 166 177 info@konicaminolta.sk www.konicaminolta.sk
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Navštívte stránku produktu

bizhub 287
Čiernobiele multifunkčné zariadenie A3
Až 28 strán za minútu
Funkcie
– čiernobiele

Kopírovanie

– čiernobiela
– PCL/PS
– lokálna a sieťová
– USB
– mobilná

Tlač
– G3 Fax
– PC-Fax
– i-Fax
– IP-Fax

Faxovanie

Skenovanie

1
Schránka

– farebné
– čiernobiele
– sken do emailu
– sken ku mne
– sken do SMB

– opakovaná tlač
– distribúcia
– zdieľanie zo schránky
do schránky
– zo schránky na USB

– sken domov
– sken na FTP
– sken do schránky
– sken na USB
– sken do WebDAV

– sken do DPWS
– sieťový TWAIN
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Technológie
Emperon™ – tlačový kontrolér

Nová generácia Emperonu poskytuje profesionálny tlačový výstup a zvyšuje produktivitu i komfort užívateľov

Simitri® HD – polymerizovaný toner

Zaisťuje najlepšiu kvalitu obrazu, vyššiu stálosť a odolnosť farieb a je šetrný k životnému prostrediu

OpenAPI technológia

Rozširuje funkcionalitu zariadenia o možnosti spracovania dokumentov na báze riešenia server-klient

i-Option – softvérové licencie

Prinášajú ďalšie funkcie pre prácu s dokumentmi v závislosti na Vašich potrebách

RemoteCare - vzdialená správa

Služba RemoteCare monitoruje Vaše zariadenie Konica Minolta vrátane stavu jeho spotrebného materiálu

Prispôsobenie ovládacieho panela

Ovládací panel je teraz úplne prispôsobiteľný. Nastavte si jeho vzhľad presne podľa Vašich predstáv.

bizhub Marketplace

Obchod s aplikáciami umožňuje priamo na paneli zariadenia stiahnutie a inštaláciu mnohých užitočných aplikácií

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Možnosti konfigurácie
Kryt originálu
OC-514

Podávač originálov
DF-628
USB
ROZHRANIE
EK-608

UNICODE
LK-107

PODPORA PDF/A
LK-102v3

ALEBO

USB
KLÁVESNICA

ALEBO
OCR SKENOVANIE
LK-105v4

TLAČ OCR
LK-108

ČIAROVÉ KÓDY
LK-106

BEZPEČNOSTNÝ
CHIP
LK-115v2

ROZŠÍRENÉ OCR
LK-110v2

USB +
BLUETOOTH
EK-609

PRACOVNÝ
PULT
WT-506

THINPRINT
LK-111

INTEGROVANÉ
WIFI
UK-212

ROZŠÍRENIE
PAMÄTE
UK-211
numerická
klávesnica
KP-101

ODDEĽOVACIA
PRIEHRADKA
JS-506

TRANSPORTNÁ
JEDNOTKA
RU-514

DRŽIAK NA
KLÁVESNICU
KH-102

BIOMETRICKÝ
SNÍMAČ
AU-102

ČÍTAČKA
BEZKONTAKTNÝCH KARIET

ALEBO
MONTÁŽNA SADA
MK-735
MONTÁŽNA SADA
MK-602

DIEROVACIA
JEDNOTKA
PK-520

Brožúrovací
finišer
FS-534SD

FAXOVÁ
JEDNOTKA
FK-513

Vstavaný finišer
FS-533
DIEROVACIA
JEDNOTKA
PK-519

WI-FI ADAPTÉR
SX-BR-4600
ALEBO

Zošívací finišer
FS-534

Jednoduchý stolík
DK-513

Systémový stolík
s 1 zásobníkom
PC-113

Systémový stolík
s 2 zásobníkmi
PC-213

Systémový stolík
s veľ kokapacitným
zásobníkom
PC-413

Možnosti dokončovania

Rohové
zošívanie*
* voliteľne

2-bodové
zošívanie*

2-dierové
dierovanie*

4-dierové
dierovanie*

Obojstranná Mixplex /
tlač
mixmedia

Pol-sklad*

Vkladanie
listov*

Listový
trojsklad*

Brožúra*

Triedenie
posunom*
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Možná výbava
bizhub 287

DF-628 Podávač originálov
OC-514 Kryt originálu
PC-113 Systémový stolík
PC-213 Systémový stolík
PC-413 Systémový stolík

Multifunkčné zariadenie A3 s rýchlosťou tlače 28 str/
min čiernobielo. Štandardne tlačový kontrolér
Emperon™ s podporou PCL 6 (PCL 5 + XL 3.0), Post
Script 3, PDF 1.7, XPS a OOXML. Kapacita papiera 500
+ 500 listov a ručný podávač na 100 listov. Média A6
až A3 s gramážou 60-220 g/m2. Štandardne pamäť 2
GB , 250 GB pevný disk a Gigabit Ethernet.
automatický obojstranný podávač dokumentov,
kapacita 100 listov
kryt osvitového skla (namiesto podávača)
s 1 zásobníkom, A5–A3, 500 listov, 60–220 g/m2
s 2 zásobníkmi, A5–A3, 500 listov, 60–220 g/m2
s veľkokapacitným zásobníkom A4, 2 500 listov,
60–220 g/m2
stolík s odkladacím priestorom
pre inštaláciu finišera FS-533
zošívanie 50 listov, max. výstup 500 listov
2/4 dierové dierovanie, automatické prepínanie

DK-513 Jednoduchý stolík
MK-602 Montážna sada
FS-533 Vstavaný finišer
PK-519 Dierovacia jednotka
pre FS-533
FS-534 Zošívací finišer
zošívanie 50 listov, max. výstup 3 300 listov
FS-534SD Brožúrovací finišer zošívanie 50 listov, max. výstup 2 300 listov, chrbtové
zošívanie (až 20 listov), pol-sklad, listový trojsklad
PK-520 Dierovacia jednotka 2/4 dierové dierovanie, automatické prepínanie
pre FS-534/SD
RU-514 Transportná jednotka pre inštaláciu finišera FS-534/SD
JS-506 Oddeľovacia
oddeľovanie kópií, výtlačkov alebo faxov
priehradka
WT-506 Pracovný pult
pre umiestnenie autentifikačných zariadení
KP-101 Numerická klávesnica pre použitie namiesto dotykovej obrazovky

FK-513 Faxová jednotka
Super G3 fax, funkcie digitálneho faxu
KH-102 Držiak na klávesnicu na umiestnenie USB klávesnice
EK-608 USB rozhranie
rozšírenie pre pripojenie USB klávesnice, čítačky
kariet, biometrického snímača alebo WI-FI modulu
EK-609 USB + Bluetooth
rozšírenie pre pripojenie USB klávesnice, čítačky
kariet, biometrického snímača alebo WI-FI; Bluetooth
Čítačka IC kariet
pre viacero typov IC kariet
MK-735 Montážna sada
inštalačná sada pre čítačku bezkontaktných kariet
AU-102 Biometrický snímač snímač cievnej štruktúry prsta (pre overovanie)
LK-102v3 Podpora PDF/A
PDF/A, šifrované PDF heslom alebo digitálnym
certifikátom
LK-105v4 OCR skenovanie
skenovanie do prehľadávateľných PDF a PPTX
LK-106 Čiarové kódy
podpora natívnej tlače čiarových kódov
LK-107 Unicode 	podpora natívnej tlače Unicode
LK-108 Tlač OCR
podpora natívnej tlače OCR A a B fontov
LK-110v2 Rozšírené OCR
skenovanie do editovateľných fomátov DOCX, XLSX,
PPTX, sPDF a do formátu PDF/A; šifrovanie PDF;
priama tlač príloh z emailu; faxovanie do sPDF
LK-111 ThinPrint
kompresia tlačových dát pre zníženie zaťaženia siete
LK-115v2 Bezpečnostný chip bezpečnostný chip pre ochranu dát
UK-211 Rozšírenie pamäte
rozšírenie pamäte 2 GB pre i-Option, nutné
pre licencie LK
UK-212 Integrované WIFI
pre pripojenie k bezdrôtovej sieti alebo pre mód
Access Point (AP)
SX-BR-4600 Wi-Fi adaptér
externý Ethernet adaptér pre bezdrôtovú sieť

Technické údaje
SYSTÉM
Systémová pamäť
Pevný disk
Rozhranie
Sieťové protokoly
Typy sietí
Automatický podávač
originálov (voliteľne)
Potlačiteľná veľ kosť
papiera
Potlačiteľná gramáž
papiera
Vstupná kapacita
papiera
Zásobníky papiera
(štandardne)

Zásobníky papiera
(voliteľne)
Automatická
obojstranná tlač
Dokončovacie módy
(voliteľne)
Výstupná kapacita
Zošívanie
Výstupná kapacita
pri zošívaní
Listový trojsklad
Kapacita listového
trojskladu
Brožúra
Výstupná kapacita
brožúr
Životnosť tonera
Životnosť zobrazovacej
jednotky

2 048 MB (štandardne)
250 GB (štandardne)
10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0;
Wi-Fi 802.11b/g/n (AP/klient/Wi-Fi Direct) (voliteľne)
TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6)
Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
až 100 originálov; A6–A3; 35–128 g/m2
možnosť automatického obojstranného podávača
A5–A3; A6S; hrubý papier; vlastné formáty papiera šírky
90–297 mm a dĺžky 139,7 – 431,8 mm
60–220 g/m2
štandardne: 1 100 listov
max.: 3 600 listov
zásobník 1: 500 listov; A5–A4; 60–220 g/m2
zásobník 2: 500 listov; A5–A3; 60–220 g/m2
ručný podávač: 100 listov; A6–A3; vlastné formáty;
60–220 g/m2
stolík s 1 zásobníkom: 500 listov; A5–A3; 60–220 g/m2
stolík s 2 zásobníkmi: 2x 500 listov; A5–A3; 60–220 g/m2
stolík veľkokapacitný: 2 500 listov; A4; 60–220 g/m2
A5–A3; 60–209 g/m2
odsadenie, skupinkovanie, triedenie, zošívanie, dierovanie,
pol-sklad, listový trojsklad, brožúra
max.: 3 300 listov (s finišerom)
max.: 250 listov (bez finišera)
max.: 50 listov (80 g/m2)
alebo 48 listov + 2 krycie listy (až 209 g/m2)
max.: 1 000 listov
až 3 listy
max.: 30 listov (vo výstupnej priehradke), neobmedzene
max.: 20 listov (80 g/m2)
alebo 19 listov + 1 krycí list (až 209 g/m2)
max.: 100 listov (vo výstupnej priehradke), neobmedzene
23 000 strán
100 000/600 000 strán (fotovalec/vývojnica)

Napájanie
Spotreba energie
Rozmery zariadenia
(š x h x v)
Hmotnosť zariadenia

220–240 V / 50/60 Hz
maximálny odber do 1,5 kW (zariadenie);
TEC 1,41 kWh1
585 x 660 x 735 mm
(bez podávača a stolíka)
cca 56,5 kg

KOPÍROVANIE
Proces kopírovania
elektrostatický laserový
Toner
polymerizovaný toner Simitri® HD
Rýchlosť kopír./tlače A4 až 28 str/min
Rýchlosť kopír./tlače A3 až 14 str/min
Rýchlosť obojstrannej
až 28 str/min
tlače A4
Prvá kópia/výtlačok
5,3 sek.
Čas zahrievania
cca 20 sek.2
Rozlíšenie kopírovania 600 x 600 dpi
Gradácia
256 stupňová
Viacnásobné kopírovanie 1 – 9 999
Formát originálu
A5 – A3
Zväčšenie
25–400% v krokoch po 0,1%; automatický zoom
Funkcie kopírovania
zachovanie kapitol, vkladanie krycích listov a stránok,
kontrolný výtlačok (tlačou alebo na displeji), nastavovací
výtlačok, digitálne grafické funkcie, pamäť uložených
úloh, plagát, sútlač (voliteľne), pečiatka, opakovanie obrazu,
odstraňovanie prázdnych strán
		 Typická týždenná spotreba energie (Typical Energy Consumption) podľa Energy Star
		 Čas zahrievania sa môže meniť v závislosti od prostredia a použitia
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TLAČ
Rozlíšenie tlače
Tlačové jazyky
Operačné systémy

Tlačové fonty
Funkcie tlače

Mobilná tlač

UŽÍVATEĽSKÉ SCHRÁNKY
1 800 x 600 dpi
PCL 6 (PCL 5 + XL 3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Windows VISTA (32/64)
Windows 7 (32/64)
Windows 8 (32/64)
Windows 8.1 (32/64)
Windows Server 2003/2003 R2
Windows Server 2008/2008 R2 (32/64)
Windows Server 2012/2012 R2 (64)
Macintosh OS X 10.x
Unix; Linux; Citrix
80x PCL Latin, 137x PostScript 3 emulácia Latin
priama tlač súborov PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, šifrovaných
PDF a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia a mixplex;
uloženie nastavení “Rýchle nastavenie”, sútlač,
vodoznak; ochrana proti kopírovaniu; tlač cez “kopírak”
AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print
(voliteľne); Konica Minolta Print Service (Android);
PageScope Mobile (iOS & Android); Wi-Fi Direct (voliteľne);
Wi-Fi Access Point (voliteľne); NFC párovanie (Android)

SKENOVANIE
Rýchlosť skenovania
Rozlíšenie skenovania
Režimy skenovania

Formáty skenovania

Ciele skenovania
Funkcie skenovania

Max. počet dokumentov až 3 000 dokumentov alebo 10 000 strán
Typy užívateľských
verejná
schránok
osobná (s heslom alebo autentifikáciou)
skupinová (s autentifikáciou)
Typy systémových
pre zabezpečenú tlač
schránok
pre tlač šifrovaných PDF
pre príjem faxu
pre polling (vyžiadané faxy)
Funkcie užívateľských opakovaná tlač; kombinácia
schránok
download
posielanie (na email/FTP/SMB a fax)
kopírovanie medzi schránkami

SYSTÉMOVÉ FUNKCIE
Zabezpečenie

Účtovanie
až 45 str/min (s voliteľným podávačom DF-628), čiernobielo
aj farebne
max.: 600 x 600 dpi
skenovanie do emailu (sken ku mne)
skenovanie do SMB (sken domov)
skenovanie na FTP
skenovanie do schránky (HDD)
skenovanie na USB
skenovanie do WebDAV
skenovanie do DPWS
sieťový TWAIN sken
TIFF; PDF; kompaktné PDF; JPEG; XPS; kompaktné XPS;
linearizované PDF;
voliteľne: docx; xlsx; pptx; prehľadávateľné PDF; PDF/A;
2 100 (jednotlivec + skupina); podpora LDAP
anotácia (text/čas/dátum) pre PDF, až 400 preddefinovaných
úloh, okamžitý náhľad skenu, odstraňovanie prázdnych strán

Softvér

ISO15408/IEEE 2600.1 (v procese certifikácie);
filtrovanie IP adries a blokovanie portov; sieťová komunikácia cez SSL2, SSL3 a TSL1.0; podpora IPSec, podpora
IEEE 802.1x; autentifikácia užívateľov, logovanie prístupov;
zabezpečená tlač; prepis pevného disku (8 štandardných
typov), šifrovanie dát na HDD (AES 256); automatický výmaz
dát z pamäte, dôverný príjem faxu; šifrovanie tlačených dát
až 1000 užívateľských účtov s podporou Active Directory
(užívateľské meno + heslo + email + SMB priečinok)
definícia prístupov k užívateľským funkciám
biometrická autentifikácia (kapiláry prsta) - voliteľne
autentifikácia IC-kartou (čítačka IC kariet) - voliteľne
PageScope Net Care Device Manager
PageScope Data Administrator
PageScope Box Operator
PageScope Direct Print
PageScope Mobile
Print Status Notifier
Driver Packaging Utility
Log Management Utility

FAX
Fax
Prenos faxu

Rozlíšenie faxu
Kompresia
Modem
Ciele faxu
Funkcie faxu

Super G3 (voliteľne)
analogový
i-Fax
farebný i-Fax (RFC3949-C)
IP-Fax
max.: 600 x 600 dpi (ultra jemné)
MH; MR; MMR; JBIG
až 33,6 kb/s
2 100 (jednotlivec + skupina)
vyžiadanie faxu, odloženie odoslania, prenos z PC, prijímanie
do utajenej schránky, prijímanie na email/FTP/SMB, až 400
programovaných úloh

- Všetky údaje týkajúce sa kapacity papiera sa vzťahujú na papier formátu A4 s gramážou 80 g/m2.
- Kvalita tlače na hrubé papiere a iné médiá sa môže líšiť od kvality tlače na papier gramáže 80 g/m2.
- Všetky údaje týkajúce sa rýchlosti skenovania, kopírovania alebo tlače sa vzťahujú na papier formátu
A4, ktorý je skenovaný, kopírovaný alebo tlačený ako viacstránková úloha, jednostranne.
- Podpora a dostupnosť uvedených údajov a funkcionalít sa môže meniť v závislosti od operačných
systémov, aplikácií, sieťových protokolov ako aj od siete a systémovej konfigurácie.
- Uvedená predpokladaná životnosť každého spotrebného materiálu sa vzťahuje na špecifické
prevádzkové podmienky, ako napr. pokrytie pre jednotlivé veľkosti strán. Aktuálna životnosť spotrebného materiálu sa bude líšiť v závislosti od používania a iných premenných tlače vrátane pokrytia,
veľkosti strany, typu média, kontinuálnej alebo prerušovanej tlače, teploty a vlhkosti prostredia.
- Niektoré fotografie produktu sú vyobrazené s nainštalovaným voliteľným príslušenstvom.
- Technické údaje a príslušenstvo sú založené na informáciách dostupných v čase spracovania tohto
prospektu, môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Konica Minolta nezaručuje bezchybnosť uvedených cien alebo technických údajov.
- Microsoft, Windows a logo Windows sú obchodné alebo registrované obchodné značky spoločnosti
Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických, resp. ďalších krajinách.
- Všetky ostatné obchodné a produktové značky môžu byť registrovanými obchodnými alebo
obchodnými značkami ich prípadných držiteľov a sú týmto uznané.

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 821 04 BRATISLAVA Tel.: +421 850 166 177 info@konicaminolta.sk www.konicaminolta.sk
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Navštívte stránku produktu
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Čiernobiele multifunkčné zariadenie A3
Až 22 strán za minútu
Funkcie
– čiernobiele

Kopírovanie

– čiernobiela
– PCL/PS
– lokálna a sieťová
– USB
– mobilná

Tlač
– G3 Fax
– PC-Fax
– i-Fax
– IP-Fax

Faxovanie

Skenovanie

1
Schránka

– farebné
– čiernobiele
– sken do emailu
– sken ku mne
– sken do SMB

– opakovaná tlač
– distribúcia
– zdieľanie zo schránky
do schránky
– zo schránky na USB

– sken domov
– sken na FTP
– sken do schránky
– sken na USB
– sken do WebDAV

– sken do DPWS
– sieťový TWAIN
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Technológie
Emperon™ – tlačový kontrolér

Nová generácia Emperonu poskytuje profesionálny tlačový výstup a zvyšuje produktivitu i komfort užívateľov

Simitri® HD – polymerizovaný toner

Zaisťuje najlepšiu kvalitu obrazu, vyššiu stálosť a odolnosť farieb a je šetrný k životnému prostrediu

OpenAPI technológia

Rozširuje funkcionalitu zariadenia o možnosti spracovania dokumentov na báze riešenia server-klient

i-Option – softvérové licencie

Prinášajú ďalšie funkcie pre prácu s dokumentmi v závislosti na Vašich potrebách

RemoteCare - vzdialená správa

Služba RemoteCare monitoruje Vaše zariadenie Konica Minolta vrátane stavu jeho spotrebného materiálu

Prispôsobenie ovládacieho panela

Ovládací panel je teraz úplne prispôsobiteľný. Nastavte si jeho vzhľad presne podľa Vašich predstáv.

bizhub Marketplace

Obchod s aplikáciami umožňuje priamo na paneli zariadenia stiahnutie a inštaláciu mnohých užitočných aplikácií

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Príslušenstvo
Kryt originálu
OC-514

Podávač originálov
DF-628
USB
ROZHRANIE
EK-608

UNICODE
LK-107

PODPORA PDF/A
LK-102v3

ALEBO

USB
KLÁVESNICA

ALEBO
OCR SKENOVANIE
LK-105v4

TLAČ OCR
LK-108

ČIAROVÉ KÓDY
LK-106

BEZPEČNOSTNÝ
CHIP
LK-115v2

ROZŠÍRENÉ OCR
LK-110v2

USB +
BLUETOOTH
EK-609

PRACOVNÝ
PULT
WT-506

THINPRINT
LK-111

INTEGROVANÉ
WIFI
UK-212

ROZŠÍRENIE
PAMÄTE
UK-211
numerická
klávesnica
KP-101

ODDEĽOVACIA
PRIEHRADKA
JS-506

TRANSPORTNÁ
JEDNOTKA
RU-514

DRŽIAK NA
KLÁVESNICU
KH-102

BIOMETRICKÝ
SNÍMAČ
AU-102

ČÍTAČKA
BEZKONTAKTNÝCH KARIET

ALEBO
MONTÁŽNA SADA
MK-735
MONTÁŽNA SADA
MK-602

DIEROVACIA
JEDNOTKA
PK-520

Brožúrovací
finišer
FS-534SD

FAXOVÁ
JEDNOTKA
FK-513

Vstavaný finišer
FS-533
DIEROVACIA
JEDNOTKA
PK-519

WI-FI ADAPTÉR
SX-BR-4600
ALEBO

Zošívací finišer
FS-534

Jednoduchý stolík
DK-513

Systémový stolík
s 1 zásobníkom
PC-113

Systémový stolík
s 2 zásobníkmi
PC-213

Systémový stolík
s veľ kokapacitným
zásobníkom
PC-413

Možnosti dokončovania

Rohové
zošívanie*
* voliteľne

2-bodové
zošívanie*

2-dierové
dierovanie*

4-dierové
dierovanie*

Obojstranná Mixplex /
tlač
mixmedia

Pol-sklad*

Vkladanie
listov*

Listový
trojsklad*

Brožúra*

Triedenie
posunom*
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Možná výbava
bizhub 227

DF-628 Podávač originálov
OC-514 Kryt originálu
PC-113 Systémový stolík
PC-213 Systémový stolík
PC-413 Systémový stolík

Multifunkčné zariadenie A3 s rýchlosťou tlače 22 str/
min čiernobielo. Štandardne tlačový kontrolér
Emperon™ s podporou PCL 6 (PCL 5 + XL 3.0), Post
Script 3, PDF 1.7, XPS a OOXML. Kapacita papiera 500
+ 500 listov a ručný podávač na 100 listov. Média A6
až A3 s gramážou 60-220 g/m2. Štandardne pamäť 2
GB , 250 GB pevný disk a Gigabit Ethernet.
automatický obojstranný podávač dokumentov,
kapacita 100 listov
kryt osvitového skla (namiesto podávača)
s 1 zásobníkom, A5–A3, 500 listov, 60–220 g/m2
s 2 zásobníkmi, A5–A3, 500 listov, 60–220 g/m2
s veľkokapacitným zásobníkom A4, 2 500 listov,
60–220 g/m2
stolík s odkladacím priestorom
pre inštaláciu finišera FS-533
zošívanie 50 listov, max. výstup 500 listov
2/4 dierové dierovanie, automatické prepínanie

DK-513 Jednoduchý stolík
MK-602 Montážna sada
FS-533 Vstavaný finišer
PK-519 Dierovacia jednotka
pre FS-533
FS-534 Zošívací finišer
zošívanie 50 listov, max. výstup 3 300 listov
FS-534SD Brožúrovací finišer zošívanie 50 listov, max. výstup 2 300 listov, chrbtové
zošívanie (až 20 listov), pol-sklad, listový trojsklad
PK-520 Dierovacia jednotka 2/4 dierové dierovanie, automatické prepínanie
pre FS-534/SD
RU-514 Transportná jednotka pre inštaláciu finišera FS-534/SD
JS-506 Oddeľovacia
oddeľovanie kópií, výtlačkov alebo faxov
priehradka
WT-506 Pracovný pult
pre umiestnenie autentifikačných zariadení
KP-101 Numerická klávesnica pre použitie namiesto dotykovej obrazovky

FK-513 Faxová jednotka
Super G3 fax, funkcie digitálneho faxu
KH-102 Držiak na klávesnicu na umiestnenie USB klávesnice
EK-608 USB rozhranie
rozšírenie pre pripojenie USB klávesnice, čítačky
kariet, biometrického snímača alebo WI-FI modulu
EK-609 USB + Bluetooth
rozšírenie pre pripojenie USB klávesnice, čítačky
kariet, biometrického snímača alebo WI-FI; Bluetooth
Čítačka IC kariet
pre viacero typov IC kariet
MK-735 Montážna sada
inštalačná sada pre čítačku bezkontaktných kariet
AU-102 Biometrický snímač snímač cievnej štruktúry prsta (pre overovanie)
LK-102v3 Podpora PDF/A
PDF/A, šifrované PDF heslom alebo digitálnym
certifikátom
LK-105v4 OCR skenovanie
skenovanie do prehľadávateľných PDF a PPTX
LK-106 Čiarové kódy
podpora natívnej tlače čiarových kódov
LK-107 Unicode 	podpora natívnej tlače Unicode
LK-108 Tlač OCR
podpora natívnej tlače OCR A a B fontov
LK-110v2 Rozšírené OCR
skenovanie do editovateľných fomátov DOCX, XLSX,
PPTX, sPDF a do formátu PDF/A; šifrovanie PDF;
priama tlač príloh z emailu; faxovanie do sPDF
LK-111 ThinPrint
kompresia tlačových dát pre zníženie zaťaženia siete
LK-115v2 Bezpečnostný chip bezpečnostný chip pre ochranu dát
UK-211 Rozšírenie pamäte
rozšírenie pamäte 2 GB pre i-Option, nutné
pre licencie LK
UK-212 Integrované WIFI
pre pripojenie k bezdrôtovej sieti alebo pre mód
Access Point (AP)
SX-BR-4600 Wi-Fi adaptér
externý Ethernet adaptér pre bezdrôtovú sieť

Technické údaje
SYSTÉM
Systémová pamäť
Pevný disk
Rozhranie
Sieťové protokoly
Typy sietí
Automatický podávač
originálov (voliteľne)
Potlačiteľná veľ kosť
papiera
Potlačiteľná gramáž
papiera
Vstupná kapacita
papiera
Zásobníky papiera
(štandardne)

Zásobníky papiera
(voliteľne)
Automatická
obojstranná tlač
Dokončovacie módy
(voliteľne)
Výstupná kapacita
Zošívanie
Výstupná kapacita
pri zošívaní
Listový trojsklad
Kapacita listového
trojskladu
Brožúra
Výstupná kapacita
brožúr
Životnosť tonera
Životnosť zobrazovacej
jednotky

2 048 MB (štandardne)
250 GB (štandardne)
10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0;
Wi-Fi 802.11b/g/n (AP/klient/Wi-Fi Direct) (voliteľne)
TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6)
Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
až 100 originálov; A6–A3; 35–128 g/m2
možnosť automatického obojstranného podávača
A5–A3; A6S; hrubý papier; vlastné formáty papiera šírky
90–297 mm a dĺžky 139,7 – 431,8 mm
60–220 g/m2
štandardne: 1 100 listov
max.: 3 600 listov
zásobník 1: 500 listov; A5–A4; 60–220 g/m2
zásobník 2: 500 listov; A5–A3; 60–220 g/m2
ručný podávač: 100 listov; A6–A3; vlastné formáty;
60–220 g/m2
stolík s 1 zásobníkom: 500 listov; A5–A3; 60–220 g/m2
stolík s 2 zásobníkmi: 2x 500 listov; A5–A3; 60–220 g/m2
stolík veľkokapacitný: 2 500 listov; A4; 60–220 g/m2
A5–A3; 60–209 g/m2
odsadenie, skupinkovanie, triedenie, zošívanie, dierovanie,
pol-sklad, listový trojsklad, brožúra
max.: 3 300 listov (s finišerom)
max.: 250 listov (bez finišera)
max.: 50 listov (80 g/m2)
alebo 48 listov + 2 krycie listy (až 209 g/m2)
max.: 1 000 listov
až 3 listy
max.: 30 listov (vo výstupnej priehradke), neobmedzene
max.: 20 listov (80 g/m2)
alebo 19 listov + 1 krycí list (až 209 g/m2)
max.: 100 listov (vo výstupnej priehradke), neobmedzene
23 000 strán
80 000/600 000 strán (fotovalec/vývojnica)

Napájanie
Spotreba energie
Rozmery zariadenia
(š x h x v)
Hmotnosť zariadenia

220–240 V / 50/60 Hz
maximálny odber do 1,5 kW (zariadenie);
TEC 1,25 kWh1
585 x 660 x 735 mm
(bez podávača a stolíka)
cca 56,5 kg

KOPÍROVANIE
Proces kopírovania
elektrostatický laserový
Toner
polymerizovaný toner Simitri® HD
Rýchlosť kopír./tlače A4 až 22 str/min
Rýchlosť kopír./tlače A3 až 14 str/min
Rýchlosť obojstrannej
až 22 str/min
tlače A4
Prvá kópia/výtlačok
5,3 sek.
Čas zahrievania
cca 20 sek.2
Rozlíšenie kopírovania 600 x 600 dpi
Gradácia
256 stupňová
Viacnásobné kopírovanie 1 – 9 999
Formát originálu
A5 – A3
Zväčšenie
25–400% v krokoch po 0,1%; automatický zoom
Funkcie kopírovania
zachovanie kapitol, vkladanie krycích listov a strán, kontrolný výtlačok (tlačou alebo na displeji), nastavovací kontrolný
výtlačok, digitálne grafické funkcie, pamäť uložených
úloh, plagát, sútlač (voliteľne), pečiatka, opakovanie obrazu,
odstraňovanie prázdnych strán
		 Typická týždenná spotreba energie (Typical Energy Consumption) podľa Energy Star
		 Čas zahrievania sa môže meniť v závislosti od prostredia a použitia
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TLAČ
Rozlíšenie tlače
Tlačové jazyky
Operačné systémy

Tlačové fonty
Funkcie tlače

Mobilná tlač

UŽÍVATEĽSKÉ SCHRÁNKY
1 800 x 600 dpi
PCL 6 (PCL 5 + XL 3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Windows VISTA (32/64)
Windows 7 (32/64)
Windows 8 (32/64)
Windows 8.1 (32/64)
Windows Server 2003/2003 R2
Windows Server 2008/2008 R2 (32/64)
Windows Server 2012/2012 R2 (64)
Macintosh OS X 10.x
Unix; Linux; Citrix
80x PCL Latin, 137x PostScript 3 emulácia Latin
priama tlač súborov PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, šifrovaných
PDF a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia a mixplex;
uloženie nastavení “Rýchle nastavenie”, sútlač,
vodoznak; ochrana proti kopírovaniu; tlač cez “kopírak”
AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print
(voliteľne); Konica Minolta Print Service (Android);
PageScope Mobile (iOS & Android); Wi-Fi Direct (voliteľne);
Wi-Fi Access Point (voliteľne); NFC párovanie (Android)

SKENOVANIE
Rýchlosť skenovania
Rozlíšenie skenovania
Režimy skenovania

Formáty skenovania

Ciele skenovania
Funkcie skenovania

Max. počet dokumentov až 3 000 dokumentov alebo 10 000 strán
Typy užívateľských
verejná
schránok
osobná (s heslom alebo autentifikáciou)
skupinová (s autentifikáciou)
Typy systémových
pre zabezpečenú tlač
schránok
pre tlač šifrovaných PDF
pre príjem faxu
pre polling (vyžiadané faxy)
Funkcie užívateľských opakovaná tlač; kombinácia
schránok
download
posielanie (na email/FTP/SMB a fax)
kopírovanie medzi schránkami

SYSTÉMOVÉ FUNKCIE
Zabezpečenie

Účtovanie
až 45 str/min (s voliteľným podávačom DF-628), čiernobielo
aj farebne
max.: 600 x 600 dpi
skenovanie do emailu (sken ku mne)
skenovanie do SMB (sken domov)
skenovanie na FTP
skenovanie do schránky (HDD)
skenovanie na USB
skenovanie do WebDAV
skenovanie do DPWS
sieťový TWAIN sken
TIFF; PDF; kompaktné PDF; JPEG; XPS; kompaktné XPS;
linearizované PDF;
voliteľne: docx; xlsx; pptx; prehľadávateľné PDF; PDF/A;
2 100 (jednotlivec + skupina); podpora LDAP
anotácia (text/čas/dátum) pre PDF, až 400 preddefinovaných
úloh, okamžitý náhľad skenu, odstraňovanie prázdnych strán

Softvér

ISO15408/IEEE 2600.1 (v procese certifikácie);
filtrovanie IP adries a blokovanie portov; sieťová komunikácia cez SSL2, SSL3 a TSL1.0; podpora IPSec, podpora
IEEE 802.1x; autentifikácia užívateľov, logovanie prístupov;
zabezpečená tlač; prepis pevného disku (8 štandardných
typov), šifrovanie dát na HDD (AES 256); automatický výmaz
dát z pamäte, dôverný príjem faxu; šifrovanie tlačených dát
až 1000 užívateľských účtov s podporou Active Directory
(užívateľské meno + heslo + email + SMB priečinok)
definícia prístupov k užívateľským funkciám
biometrická autentifikácia (kapiláry prsta) - voliteľne
autentifikácia IC-kartou (čítačka IC kariet) - voliteľne
PageScope Net Care Device Manager
PageScope Data Administrator
PageScope Box Operator
PageScope Direct Print
PageScope Mobile
Print Status Notifier
Driver Packaging Utility
Log Management Utility

FAX
Fax
Prenos faxu

Rozlíšenie faxu
Kompresia
Modem
Ciele faxu
Funkcie faxu

Super G3 (voliteľne)
analogový
i-Fax
farebný i-Fax (RFC3949-C)
IP-Fax
max.: 600 x 600 dpi (ultra jemné)
MH; MR; MMR; JBIG
až 33,6 kb/s
2 100 (jednotlivec + skupina)
vyžiadanie faxu, odloženie odoslania, prenos z PC, prijímanie
do utajenej schránky, prijímanie na email/FTP/SMB, až 400
programovaných úloh

- Všetky údaje týkajúce sa kapacity papiera sa vzťahujú na papier formátu A4 s gramážou 80 g/m2.
- Kvalita tlače na hrubé papiere a iné médiá sa môže líšiť od kvality tlače na papier gramáže 80 g/m2.
- Všetky údaje týkajúce sa rýchlosti skenovania, kopírovania alebo tlače sa vzťahujú na papier formátu
A4, ktorý je skenovaný, kopírovaný alebo tlačený ako viacstránková úloha, jednostranne.
- Podpora a dostupnosť uvedených údajov a funkcionalít sa môže meniť v závislosti od operačných
systémov, aplikácií, sieťových protokolov ako aj od siete a systémovej konfigurácie.
- Uvedená predpokladaná životnosť každého spotrebného materiálu sa vzťahuje na špecifické
prevádzkové podmienky, ako napr. pokrytie pre jednotlivé veľkosti strán. Aktuálna životnosť spotrebného materiálu sa bude líšiť v závislosti od používania a iných premenných tlače vrátane pokrytia,
veľkosti strany, typu média, kontinuálnej alebo prerušovanej tlače, teploty a vlhkosti prostredia.
- Niektoré fotografie produktu sú vyobrazené s nainštalovaným voliteľným príslušenstvom.
- Technické údaje a príslušenstvo sú založené na informáciách dostupných v čase spracovania tohto
prospektu, môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Konica Minolta nezaručuje bezchybnosť uvedených cien alebo technických údajov.
- Microsoft, Windows a logo Windows sú obchodné alebo registrované obchodné značky spoločnosti
Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických, resp. ďalších krajinách.
- Všetky ostatné obchodné a produktové značky môžu byť registrovanými obchodnými alebo
obchodnými značkami ich prípadných držiteľov a sú týmto uznané.

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 821 04 BRATISLAVA Tel.: +421 850 166 177 info@konicaminolta.sk www.konicaminolta.sk
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Navštívte stránku produktu

bizhub 226
Čiernobiele multifunkčné zariadenie A3
Až 22 strán za minútu
Funkcie
– čiernobiele

Kopírovanie

Tlač
– Super G3 Fax
– i-Fax
– PC-Fax

Fax

– čiernobiela
– PCL/GDI
– lokálne/sieťovo

– farebné
– čiernobiele
– sken do emailu
– sken do SMB
– sken na FTP

Skenovanie

– sken na USB
– sieťový TWAIN
sken

PROSPEKT bizhub 226
Technológie
Emperon™ – tlačový kontrolér

Nová generácia Emperonu poskytuje profesionálny tlačový výstup a zvyšuje produktivitu i komfort užívateľov

Simitri® HD – polymerizovaný toner

Zaisťuje najlepšiu kvalitu obrazu, vyššiu stálosť a odolnosť farieb a je šetrný k životnému prostrediu

OpenAPI technológia

Rozširuje funkcionalitu zariadenia o možnosti spracovania dokumentov na báze riešenia server-klient

i-Option – softvérové licencie

Prinášajú ďalšie funkcie pre prácu s dokumentmi v závislosti na Vašich potrebách

RemoteCare - vzdialená správa

Služba RemoteCare monitoruje Vaše zariadenie Konica Minolta vrátane stavu jeho spotrebného materiálu

IWS - prispôsobenie ovládacieho panela

Ovládací panel je teraz úplne prispôsobiteľný. Nastavte si jeho vzhľad presne podľa Vašich predstáv

✘
✔
✘
✘
✔
✘

Možnosti konfigurácie

Kryt originálu
OC-512

Duplexný podávač originálov
DF-625
ALEBO

TLAČOVÝ
KONTROLÉR (PCL)
IC-209
WI-FI ADAPTÉR
SX-BR-4600

ALEBO

VOLITEĽNÝ PANEL
MK-749
Duplexná jednotka
AD-509

SIEŤOVÁ KARTA
NC-504

SAMOSTATNÁ
ZOŠÍVAČKA
EH-C591

FAXOVÁ
JEDNOTKA
FK-510
Zásobník
papiera
PF-507
ALEBO

Stolík veľ ký
DK-706

Možnosti dokončovania

obojstranná
tlač

Stolík malý
DK-707

Podstavec
DK-708

PROSPEKT bizhub 226
Možná výbava
bizhub 226
		
		
		
		
OC-512 Kryt originálu 
DF-625 Duplexný podávač 
originálov
AD-509 Duplexná jednotka 
PF-507 Zásobník papiera
		
DK-706 Stolík veľ ký

čiernobiele multifunkčné zariadenie A3 s rýchlosťou
tlače 22 str/min; štandardne kopírovanie, tlač (GDI)
a farebné skenovanie (vrátane skenovania na USB);
kapacita papiera 250 listov; štandardne pamäť
128 MB; USB 2.0
kryt (namiesto podávača)
automatický podávač dokumentov, až 70 listov
automatická obojstranná tlač
B5-A3, 250 listov, 64-90 g/m2, je možné pridať až 4
zásobníky
podstavec s kolieskami s max. 1 x PF-507

DK-707 Stolík malý 
DK-708 Podstavec 
MK-749 Voliteľný panel
IC-209 Tlačový kontrolér
(PCL)
NC-504 Sieťová karta
		
FK-510 Faxová jednotka
SX-BR-4600 Wi-Fi adaptér
EH-C591 Samostatná
zošívačka

podstavec s kolieskami pre 2 alebo 3 x PF-507
podstavec s kolieskami pre 4 x PF-507
rozšírenie ovládacieho panela pre skenovanie a fax
tlačový kontrolér PCL vrátane sieťového pripojenia
pripojenie do siete pre tlač a skenovanie
(pokiaľ nie je inštalovaný IC-209) 
Super G3 fax
Ethernet adaptér pre bezdrôtovú sieť
pohodlné zošitie až 50 výtlačkov v sade

Technické údaje
SYSTÉM
Systémová pamäť
Rozhranie

TLAČ
128 MB
10Base-T/100Base-TX Ethernet (voliteľne), USB 2.0,
Wi-Fi 802.11b/g (voliteľne)
TCP/IP (IPv4; IPv6); HTTP; SNMP
Reverzný typ; až do 70 originálov; A5–A3
35–128 g/m2 jednostranne; 50–128 g/m2 obojstranne
A5–A3

Sieťové protokoly
Automatický podávač
originálov (voliteľne)
Potlačiteľná veľ kosť
papiera
Užívateľské veľ kosti
90–297 x 140–432 mm
papiera
Potlačiteľná gramáž
64–157 g/m2
papiera
Kapacita vstupu papiera štandardne: 350 listov
max.: 1 350 listov
Zásobník papiera 1
250 listov; A5–A3;
užívateľské veľkosti papiera
(90–297 x 140–432 mm);
64–157 g/m2
Viaclistový ručný
100 listov; A5–A3;
podávač
užívateľské veľkosti papiera
(90–297 x 140–432 mm);
64–157 g/m2
Zásobník papiera 2–5
250 listov; B5–A3;
(voliteľne)
užívateľské veľkosti papiera
(182–297 x 140–432 mm);
64–90 g/m2
Automatická
A5–A3; 64–90 g/m2
obojstranná tlač
(voliteľne)
Dokončovacie módy
skupinkovanie; triedenie; criss-cross
Výstupná kapacita
max.: 250 listov
Životnosť tonera
až do 12 000 strán
Spotreba energie
220–240 V / 50/60 Hz; menej ako 1,3 kWh
Rozmery zariadenia
607 x 570 x 458 mm (bez príslušenstva)
(š x h x v)
Hmotnosť zariadenia
28,2 kg

KOPÍROVANIE
Proces kopírovania
elektrostatický laserový prenos obrazu
Toner
Simitri® HD polymerizovaný toner
Rýchlosť kopír./tlače A4 až 22 str/min,
24 str/min. z voliteľného zásobníka
Rýchlosť kopír./tlače A3 až 8 str/min
Rýchlosť obojstrannej
až 15,8 str/min
tlače A4 (voliteľne)
Prvá kópia/výtlačok
menej ako 6,5 sek.
Čas zahrievania
cca 15 sek.1
Rozlíšenie kopírovania 600 x 600 dpi
Gradácia
256 stupňová
Viacnásobné kopírovanie 1–999
Formát originálu
A5–A3
Zväčšenie
25–400% v krokoch po 0,1%; automatický zoom
Funkcie kopírovania
2v1; 4v1; kopírovanie knihy; kópia preukazu; posun okraja;
výmaz; otáčanie obrazu; ukladanie programov

Rozlíšenie tlače
Tlačové jazyky
Operačné systémy

Tlačové fonty
Funkcie tlače

GDI: 600 x 600 dpi
PCL (voliteľne): 1 200 x 600 dpi
GDI
PCL 6/5e (voliteľne)
Windows Vista (32/64)
Windows 7 (32/64)
Windows 8 (32/64)
Windows 10 (32/64)
Windows Server 2008 (32/64)
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Linux; Citrix
53 PCL Latin
viac strán na jednu; vodoznak; zabezpečená tlač; otáčanie
obrazu; funkcia brožúra (voliteľne)

¹		 Čas zahrievania sa môže meniť v závislosti od prostredia a použitia

PROSPEKT bizhub 226

SKENOVANIE
Rýchlosť skenovania
(čiernobielo/farebne)
Rozlíšenie skenovania
Režimy skenovania

Formáty skenovania
Ciele skenovania

čiernobielo až 46 str/min (300 dpi z voliteľného podávača)
farebne až 20 str/min (150 dpi z voliteľného podávača)
max.: 600 x 600 dpi
skenovanie do e-mailu (voliteľne)
skenovanie na SMB (voliteľne)
skenovanie na FTP (voliteľne)
skenovanie na USB
lokálny TWAIN sken
sieťový TWAIN sken (voliteľne)
PDF; JPEG; TIFF
32 jednotlačidlových predvolieb;
250 rýchlych volieb; podpora LDAP

FAX
Fax
Prenos faxu
Rozlíšenie faxu

Kompresia
Modem
Ciele faxu
Funkcie faxu

Super G3 (voliteľne)
analógový
i-Fax
štandard; jemné; ultra jemné
max.: 408 x 392 dpi
(ultra jemné z voliteľného podávača)
MH; MR; MMR; JBIG
až 33,6 kb/s
32 jednotlačidlových predvolieb; 250 rýchlych volieb
PC-Fax; vyžiadaný fax; presmerovanie; telefónny zoznam;
opakované vytáčanie

SYSTÉMOVÉ FUNKCIE
Účtovanie
Softvér

až 50 účtov
PageScope Web Connection
PageScope NetCare Device Manager

- Všetky údaje týkajúce sa kapacity papiera sa vzťahujú na papier formátu A4 s gramážou 80 g/m2.
- Kvalita tlače na hrubé papiere a iné médiá sa môže líšiť od kvality tlače na papier gramáže 80 g/m2.
- Všetky údaje týkajúce sa rýchlosti skenovania, kopírovania alebo tlače sa vzťahujú na papier formátu
A4, ktorý je skenovaný, kopírovaný alebo tlačený ako viacstránková úloha, jednostranne.
- Podpora a dostupnosť uvedených údajov a funkcionalít sa môže meniť v závislosti od operačných
systémov, aplikácií, sieťových protokolov ako aj od siete a systémovej konfigurácie.
- Uvedená predpokladaná životnosť každého spotrebného materiálu sa vzťahuje na špecifické
prevádzkové podmienky, ako napr. pokrytie pre jednotlivé veľkosti strán. Aktuálna životnosť spotrebného materiálu sa bude líšiť v závislosti od používania a iných premenných tlače vrátane pokrytia,
veľkosti strany, typu média, kontinuálnej alebo prerušovanej tlače, teploty a vlhkosti prostredia.
- Niektoré fotografie produktu sú vyobrazené s nainštalovaným voliteľným príslušenstvom.
- Technické údaje a príslušenstvo sú založené na informáciách dostupných v čase spracovania tohto
prospektu, môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Konica Minolta nezaručuje bezchybnosť uvedených cien alebo technických údajov.
- Microsoft, Windows a logo Windows sú obchodné alebo registrované obchodné značky spoločnosti
Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických, resp. ďalších krajinách.
- Všetky ostatné obchodné a produktové značky môžu byť registrovanými obchodnými alebo
obchodnými značkami ich prípadných držiteľov a sú týmto uznané.

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B 821 04 BRATISLAVA Tel.: +421 850 166 177 info@konicaminolta.sk www.konicaminolta.sk
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Navštívte stránku produktu

bizhub 185
Čiernobiele multifunkčné zariadenie A3
Až 18 strán za minútu
Funkcie
– čiernobiele

Kopírovanie

– čiernobiela
–		GDI
– lokálna
Tlač

– lokálny TWAIN sken
– WIA sken
Skenovanie

PROSPEKT bizhub 185
Technológie
Emperon™ – tlačový kontrolér

Nová generácia Emperonu poskytuje profesionálny tlačový výstup a zvyšuje produktivitu i komfort užívateľov

Simitri® HD – polymerizovaný toner

Zaisťuje najlepšiu kvalitu obrazu, vyššiu stálosť a odolnosť farieb a je šetrný k životnému prostrediu

OpenAPI technológia

Rozširuje funkcionalitu zariadenia o možnosti spracovania dokumentov na báze riešenia server-klient

i-Option – softvérové licencie

Prinášajú ďalšie funkcie pre prácu s dokumentmi v závislosti na Vašich potrebách

RemoteCare - vzdialená správa

Služba RemoteCare monitoruje Vaše zariadenie Konica Minolta vrátane stavu jeho spotrebného materiálu

Prispôsobenie ovládacieho panela

Ovládací panel je teraz úplne prispôsobiteľný. Nastavte si jeho vzhľad presne podľa Vašich predstáv.

Možnosti konfigurácie

✘
✔
✘
✘
✘
✘
✔

ADAPTÉR
USB-ETHERNET
SX-DS-3000U1
EXTERNÁ
ZOŠÍVAČKA
EH-C951

Možná výbava
bizhub 185

SX-DS-3000U1
USB-Ethernet adaptér
EH-C591 Externá zošívačka

multifunkčné čiernobiele zariadenie s kopírovaním
formátu A3, GDI a TWAIN tlač, rýchlosť kopírovania/
tlače až 18 strán/min., štandardná kapacita papiera
350 listov (vrátane ručného podávača), formáty 		
papiera A5 až A3, gramáže 64 – 157 g/m2
sieťové pripojenie
pohodlné zošívanie až 50 výtlačkov v sade

1. kópia / výtlačok
8 sekúnd a menej
Doba zahrievania
cca 29 s1
Rozlíšenie kopírovania 600 x 600 dpi
Viacnásobné kopírovanie 1 – 99
Gradácia
256 stupňová
Formát originálu
max. A3
Mierka
50-200% v krokoch po 1%
Funkcie kopírovania
2v1, 4v1, nastavenie sýtosti, triedenie/skupinkovanie, 		
kopírovanie ID kariet

TLAČ

SYSTÉM
Systémová pamäť
Rozhranie
Potlačiteľná veľ kosť
papiera
Gramáž papiera
Vstupná kapacita
papiera
Zásobník papiera
(štandardne)
Ručný podávač
Výstupná kapacita
Životnosť tonera
Životnosť zobrazovacej
jednotky
Spotreba energie

32 MB
USB 2.0
A5–A3, vlastné formáty papiera		
64-157 g/m2
štandardne: 350 listov			
250 listov, A5-A3, vlastné formáty (90–297 x 140–432 mm)
64-157 g/m2
100 listov, A5–A3, vlastné formáty (90–297 x 140–432 mm)
64–157 g/m2
max.: 250 listov
až 11 000 strán
až 55 000 strán			

220–240 V, 50/60 Hz				
max. 800 W, v prevádzke 300 W			
		pohotovosť: 70 W, úsporný režim: 1,7 W
Rozmery (š x h x v)
606 x 531 x 449 mm
Hmotnosť
cca 25,2 kg

KOPÍROVANIE
Kopírovací proces
Tonerový systém
Rýchlosť kopírovania/
tlače A4
Rýchlosť kopírovania/
tlače A3

Rozlíšenie tlače
Tlačový jazyk
Operačné systémy

elektrostatický laserový
polymerizovaný toner Simitri HD
až 18 strán/min.				
až 9,1 strán/min.				

Tlačové funkcie

600 x 600 dpi
GDI, XPS
Windows VISTA (32/64)
Windows 7 (32/64)
Windows 8 (32/64)
Windows Server 2003/ 2008 (32/64), 2008 R2
Windows Server 2012, 2012 R2
vodoznak, viac strán na jednu

SKENOVANIE
Rozlíšenie skenovania
Režimy skenovania

max. 600 × 600 dpi
TWAIN a WIA skenovanie

¹ Doba zahrievania sa môže líšiť v závislosti od okolitého prostredia a použitia
–– Všetky údaje týkajúce sa kapacity papiera sa vzťahujú na papier formátu A4 s gramážou 80 g/m2.
–– Kvalita tlače na hrubé papiere a iné médiá sa môže líšiť od kvality tlače na papier gramáže 80 g/m2.
–– Všetky údaje týkajúce sa rýchlosti skenovania, kopírovania alebo tlače sa vzťahujú na papier formátu
A4, ktorý je skenovaný, kopírovaný alebo tlačený ako viacstránková úloha, jednostranne.
–– Podpora a dostupnosť uvedených údajov a funkcionalít sa môže meniť v závislosti od operačných
systémov, aplikácií, sieťových protokolov ako aj od siete a systémovej konfigurácie.
–– Uvedená predpokladaná životnosť každého spotrebného materiálu sa vzťahuje na špecifické
prevádzkové podmienky ako napr. pokrytie pre jednotlivé veľkosti strán (5 % pokrytie pri A4).
Aktuálna životnosť spotrebného materiálu sa bude líšiť v závislosti od používania a iných premenných
tlače vrátane pokrytia, veľkosti strany, typu média, kontinuálnej alebo prerušovanej tlače, teploty a
vlhkosti prostredia.
–– Niektoré fotografie produktu sú vyobrazené s nainštalovaným voliteľným príslušenstvom.
–– Technické údaje a príslušenstvo sú založené na informáciách dostupných v čase spracovania tohto
prospektu a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
–– Konica Minolta nezaručuje bezchybnosť uvedených cien alebo technických údajov.
–– Microsoft, Windows a logo Windows sú obchodné alebo registrované obchodné značky spoločnosti
Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických, resp. ďalších krajinách.
–– Všetky ostatné obchodné a produktové značky môžu byť registrovanými obchodnými značkami alebo
obchodnými značkami ich prípadných držiteľov a sú týmto uznané.

Navštívte stránku produktu
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Technická špecifikácia

Intuitivní
ovládání

Mobilní
tisk

Prvotřídní
zabezpečení

Ekosystém
aplikací

Vzdálená
správa

bizhub 4752
Černobílá multifunkce A4 · Až 47 stran za minutu

PROSPEKT bizhub 4752

Vaše výhody

Intuitivní ovládání
Zařízení můžete ovládat stejně
jako chytrý mobil nebo tablet.
Displej si přizpůsobíte přesně
podle svých představ. Všechny
zařízení bizhub se navíc ovládají
úplně stejně. K dispozici máte
i univerzální tiskový ovladač.

Tiskněte z mobilu nebo tabletu
Multifunkční zařízení podporují
všechny moderní technologie
mobilního tisku. Tisknout můžete
přes Wi-Fi z iPhonu a iPadu
(AirPrint) nebo mobilu a tabletu
s Androidem (Mopria), či Windows
10. A Není ani potřeba instalovat
žádné ovladače. Služba Google
Cloud Print dále umožňuje tisk
vašich dokumentů odkudkoliv
z internetu. Třeba z domu nebo
ze služební cesty.

Zabezpečení
Díky autentizaci
uživatelů čipovou kartou
a zabezpečenému tisku budou
vaše důvěrné dokumenty vždy
v bezpečí. Také všechna data,
uložená na pevném disku, jsou
chráněna před neoprávněným
přístupem pomocí technologie
šifrování dat a v případě potřeby
i jejich vymazáním a přepisem
podle standardu NATO

Ekosystém aplikací
Zbrusu nová služba Konica
Minolta MarketPlace umožňuje
přímo na displeji multifunkce
stahování a instalaci mnoha
užitečných aplikací. A je
to stejně jednoduché jako
na vašem chytrém telefonu.
Vytvořte si vlastní grafiku
ovládacího panelu, vytiskněte si
třeba notový sešit nebo skenujte
do Google Drive, Dropboxu
a dalších.

Stroj si řekne, co potřebuje
Díky volitelné službě ePRO se
nemusíte starat o objednávky
spotřebního materiálu, hlášení
servisních požadavků ani
o odečítání počítadel. Váš tiskový
systém bude spojen přímo se
servisním centrem Konica Minolta,
kterému stroje automaticky
předávají všechny své požadavky.
Zařízení můžete navíc spravovat
centralizovaně.

Příslušenství
4 DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

1 VSTUPNÍ ZÁSOBNÍKY
Kazeta na 250 listů 
PF-P15
3x
Kazeta na 500 listů 
PF-P16
Stolek pod stroj
SCD-4000e

NEBO

3

5

Vzduchový filtr 
CU-203
Číselnice 
KP-101

5 ROZŠIŘUJÍCÍ LICENCE
2

2 FINIŠERY

4

Sešívací finišer
FS-P02

3 MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
Přídavné USB
EK-P05
NEBO
Přídavné USB
EK-P06
Vestavěný Wi-Fi modul
UK-216
Biometrické ověření 
AU-102

1

i-Option paměť 
UK-219
Rozšířené funkce PDF
LK-102v3
Tisk čárových kódů
LK-106
Tisk Unicode písem
LK-107
Tisk OCR písem
LK-108
ThinPrint® klient 
LK-111
Bezserverový Follow Me
tisk LK-114
Bezpečnostní čip
Trusted Platform
LK-115v2

Čtečka bezkontaktních
karet
Kabel pro GPRS modem
EK-P07
Faxový modul
FK-517
Externí Wi-Fi modul
SX-BR-4600

Možnosti dokončování

sešívání
v rohu

oboustranný
tisk

VYSVĚTLIVKY
Povinné příslušenství
Volitelné příslušenství
Toto příslušenství lze
nainstalovat pouze
spolu s příslušenstvím
zobrazeným nad ním

PROSPEKT bizhub 4752
Možná výbava
bizhub 4752
Multifunkční zařízení A4 s rychlostí 47 str/min černobíle. Standardně tiskový řadič Emperon™

FK-517 faxový modul

Super G3 fax, funkce digitálního faxu

s podporou PCL, PostScript a XPS. Kapacita papíru 550 listů a 100 listů boční vstup. Standardně

EK-P07 kabel pro GPRS modem

kabel pro připojení GPRS modemu pro službu vzdáleného

automatický jednoprůchodový podavač originálů a jednotka pro oboustranný tisk. 2 GB paměti,

dohledu ePRO
SX-BR-4600 externí Wi-Fi modul

250 GB pevný disk a Gigabit Ethernet.

VSTUPNÍ ZÁSOBNÍKY

externí adaptér pro bezdrátovou síť

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

PF-P15 kazeta na papír

A5–A4, 250 listů, 60–120 g/m²; lze přidat až 3 tyto kazety

CU-203 vzduchový filtr

snižuje emise a tím zlepšuje kvalitu ovzduší

PF-P16 kazeta na papír

A5–A4, 550 listů, 60–120 g/m²; lze přidat až 3 tyto kazety

KP-101 číselnice

pro použití místo dotykové obrazovky

SCD-4000e stolek pod stroj

úložný prostor pro tisková média a jiné materiály

ROZŠIŘUJÍCÍ LICENCE
FINIŠERY
FS-P02 sešívací finišer

sešívání až 20 listů v rohu

UK-219 rozšířená paměť 2 GB

rozšířená paměť pro i-Option, nutné pro licence LK

LK-102v3 rozšířené funkce PDF

PDF/A (1b), šifrování PDF souborů heslem nebo digitálním
certifikátem

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

LK-106 tisk čárových kódů

podpora nativního tisku čárových kódů

EK-P05 USB rozhraní

rozšíření pro připojení USB klávesnice

LK-107 tisk Unicode písem

podpora nativního tisku Unicode písem

EK-P06 USB + Bluetooth

rozšíření pro připojení USB klávesnice, Bluetooth

LK-108 tisk OCR písem

podpora nativního tisku písem OCR A a B

pro připojení iOS zařízení

LK-111 ThinPrint® klient

komprese tiskových dat pro snížení zatížení sítě

vestavěný Wi-Fi modul pro připojení stroje k bezdrátové síti

LK-114 bezserverový

zabezpečený a Follow Me tisk, který nevyžaduje

nebo pro režim Wi-Fi přístupového bodu

Follow Me tisk

externí server; jsou potřeba 4 GB paměti

AU-102 biometrické ověřování

skener kapilár prstu

LK-115v2 TMP modul

modul Trusted Platform pro zabezpečení dat

bezkontaktní čtečka karet

různé technologie identifikačních karet

UK-216 vestavěný Wi-Fi modul

Technické údaje
SYSTÉM

KOPÍROVÁNÍ

Velikost panelu/rozlišení

7” / 800 x 480

Kopírovací proces

laserový

Systémová paměť

2 GB (standardně); 4 GB (volitelně)

Rychlost kopír./tisku A4

až 47 str/min

Systémový pevný disk

250 GB (standardně); 320 GB (volitelně)1

Rychlost oboustranného tisku A4

až 33 str/min

Rozhraní

10-Base-T/100-Base-T/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0;

Doba 1. kopie

6,5 s

Wi-Fi 802.11b/g/n (volitelně)

Rozlišení kopírování

600 x 600 dpi

Síťové protokoly

TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS

Polotóny

256 odstínů

Automatický podavač originálů

až 50 originálů; A6 – A4; 52 – 120 g/m²;

Vícenásobné kopírování

1–9 999

automatický jednoprůchodový podavač

Formát originálů

max. A4

Tisknutelné formáty

A6 – A4; vlastní formáty papíru

Měřítko

25–400% v krocích 0,1%; automatické měřítko

Gramáž papíru

60 – 216 g/m²

Kopírovací funkce

Elektronické třídění; přizpůsobení obrazu (kontrast,

Kapacita vstupu papíru

standardně: 650 listů; max.: 2 300 listů

ostrost, sytost); zkušební kopie; režim přerušení; třídění/

1. kazeta (standardní)

550 listů; A6 – A4, 60 – 120 g/m²

skupinkování; kombinace; výběr originálu; kopírování

2. až 4. kazeta (volitelná)

250/550 listů; A5–A4; 60–120 g/m²

průkazu; 2-v-1; 4-v-1; 8-v-1

Boční vstup

100 listů; A6 – A4; vlastní formáty; 60 – 216 g/m²

Automatický oboustranný tisk

A4; 60 – 90 g/m²

TISK

Režimy dokončování

skupinkování/třídění; sešívání (volitelně)

Rozlišení tisku

600 x 600 dpi; 1 200 x 1 200 dpi

Výstupní kapacita

max.: 250 listů

Jazyky popisu stránky

PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

Sešívání (volitelně)

max.: 20 listů

Operační systémy

Windows 7 (32/64); Windows 8 /8.1 (32/64); Windows 10 (32/64);

Životnost toneru

25 000 stran

Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2;

Životnost zobrazovací jednotky

60 000 stran

Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2;

Napájení a spotřeba

220 – 240 V/50/60 Hz;

Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 nebo novější;

špičkový odběr do 660 W (systém); TEC 2,21 kWh2

Linux; Unix; Citrix

Rozměry systému (š x h x v)

490 x 521 x 546 mm

Písma tiskárny

80 PCL Latin; 137 PostScript 3 emulace Latin

Hmotnost systému

cca 24 kg (bez příslušenství)

Tiskové funkce

přímý tisk TIFF, XPS, PDF 1.7 a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX)
souborů; zabezpečený tisk; zkušební tisk; přetisk; n-v-1;
vyřazení do brožury; vodoznak

Mobilní tisk

AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print;
Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta
Mobile Print (iOS, Android, Windows 10); Wi-Fi Direct
(volitelně); Wi-Fi Access Point (volitelně); NFC autentizace
a párování (Android); volitelně Bluetooth LE autentizace
a párování (iOS)

PROSPEKT bizhub 4752
SKENOVÁNÍ
Rychlost skenování

až 47/30 str/min jednostranně;

(černobíle/barevně)

až 94/60 str/min oboustranně

Rozlišení skenování

max.: 600 x 600 dpi

Režimy skenování

skenování do emailu (sken ke mně); skenování na FTP;

SYSTÉMOVÉ FUNKCE
Zabezpečení

portů; síťová komunikace SSL2, SSL3 a TLS1.0;
podpora IPSec; podpora IEEE 802.1x; ověřování uživatelů;
zabezpečený tisk; Kerberos; přepis pevného disku

skenování do SMB (sken domů); skenování na USB;

(8 standardních typů);

skenování do WebDAV; skenování do adresy URL; síťový
TWAIN
Souborové formáty

TIFF, PDF, kompaktní PDF, JPEG, XPS, PDF/A (volitelně),
kompaktní XPS, PPTX, linearizované PDF, šifrované PDF

Cílové adresy

2 100 (jednotlivé + skupiny); podpora LDAP

Skenovací funkce

až 400 přednastavení; kombinované skenování ze skla

šifrování dat pevného disku; ochrana před kopírováním
Účtování

Super G3

Faxový přenos

analogový; i-Fax

Rozlišení faxování

až 600 x 600 dpi (velmi jemné)

Faxová komprese

MH; MR; MMR; JBIG

Faxový modem

až 33,6 kb/s

Cílové adresy

2 100 (jednotlivě + skupiny)

Faxové funkce

odložený fax; přenos z PC; přesměrování faxu; až 400
přednastavení

PageScope Net Care Device Manager; PageScope Web
Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility;
Konica Minolta Mobile Print

1

Faxový standard

až 1000 uživatelských účtů s podporou Active Directory;
volitelně ověřování bezkontaktní kartou

Software

a automatického podavače originálů

FAXOVÁNÍ (VOLITELNĚ)

ISO15408 (v procesu certifikace); filtrování a blokování

2

Jednotlivé funkce využívají vždy přidělenou část kapacity disku
Typická týdenní spotřeba energie (Typical Energy Consumption) dle Energy Star

–– Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m2.
–– Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m2.
–– Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích,
síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
–– Udávaná životnost spotřebního materiálu je založena na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí
stránky konkrétního formátu (5% pokrytí A4). Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti
na použití a jiných proměnných při tisku, jako je pokrytí, formát stránek, typ médií, kontinuální nebo přerušovaný
tisk, okolní teplota a vlhkost.
–– Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
–– Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se
bez upozornění změnit.
–– Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
–– 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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Intuitívne
ovládanie

Mobilná
tlač

Bezpečnosť

Aplikácie

Služby

bizhub 4052
Čiernobiele multifunkčné zariadenie A4 · Až 40 strán za minútu

PROSPEKT bizhub 4052

Benefity pre vás

Intuitívne ovládanie
Ovládajte vaše zariadenie ako
smartfón alebo tablet s plne
upraviteľným užívateľským
rozhraním

Mobilná tlač
Tlačte kedykoľvek odkiaľkoľvek
s inovatívnymi technológiami
od Konica Minolta

Bezpečnosť
Zabezpečená integrácia do
podnikovej siete, šifrovanie dát,
prepis HDD a pokročilá
autentifikácia užívateľov

Možnosti konfigurácie

ZOŠÍVACÍ FINIŠER
FS-P02

ČIAROVÉ KÓDY
LK-106

UNICODE
LK-107

NUMERICKÁ
KLÁVESNICA
KP-101

THINPRINT©
LK-111

WI-FI ADAPTÉR
SX-BR-4600

BEZSERVEROVÝ
MANAŽMENT TLAČE
LK-114

FAXOVÁ
JEDNOTKA
FK-517

Zásobník papiera
(250 listov)
PF-P15

Zásobník papiera
(250 listov)
PF-P15

ALEBO

Zásobník papiera
(550 listov)
PF-P16

ALEBO

Zásobník papiera
(550 listov)
PF-P16

Zásobník papiera
(250 listov)
PF-P15

Možnosti dokončovania

* voliteľne

Obojstranná
tlač

orALEBO
USB + BLUETOOTH
EK-P06

INTEGROVANÉ
WI-FI
UK-216

ALEBO

Zošívanie
v rohu*

USB ROZHRANIE
EK-P05

BEZPEČNOSTNÝ
CHIP
LK-115v2

ROZŠÍRENIE
PAMÄTE
UK-219

TLAČ OCR
LK-108

Služby
Efektívny manažment tlačového
parku, vrátane automatických
dodávok spotrebného materiálu,
proaktívnej údržby a
vzdialenej správy

ROZHRANIE PRE
REMOTECARE
MODEM
EK-P07

FILTER PEVNÝCH
MIKROČASTÍC
CU-203

PODPORA PDF/A
LK-102v3

Aplikácie
Zvýšená efektivita vďaka
rozsiahlemu portfóliu aplikácií
Konica Minolta

Zásobník papiera
(550 listov)
PF-P16

Jednoduchý stolík
SCD-4000e

BIOMETRICKÝ
CIEVNY SNÍMAČ
AU-102
ALEBO

ČÍTAČKA
BEZKONTAKTNÝCH
KARIET

PROSPEKT bizhub 4052
bizhub 4052

PRIPOJENIE

Multifunkčné zariadenie A4 s rýchlosťou 40 str/min čiernobielo. Štandardne tlačový kontrolér

EK-P05 USB rozhranie

prídavné USB rozhranie

Emperon™ s podporou PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7 a XPS. Vstupná kapacita papiera 550 listov a

EK-P06 USB + Bluetooth

prídavné USB rozhranie, Bluetooth

ručný podávač na 100 listov. Podpora tlačových médií A6 - A4 gramáže 60–216 g/m2. Štandardne

UK-216 Integrované Wi-Fi

pripojenie k bezdrôtovej sieti alebo mód Access

jednoprechodový podávač originálov, 2 GB pamäť, 250 GB pevný disk a Gigabit Ethernet.

ROZŠIRUJÚCE LICENCIE

Point (AP)
AU-102 Biometrický snímač

snímač cievnej štruktúry prsta (pre overovanie)

Čítačka IC kariet

pre viacero typov IC kariet
Super G3 fax, funkcie digitálneho faxu

UK-219 Rozšírenie pamäte

2 GB; nutné pre licencie LK

FK-517 Faxová jednotka

LK-102v3 Podpora PDF/A

PDF/A, šifrované PDF, digitálny podpis

EK-P07 Rozhranie pre RemoteCare kábel pre inštaláciu modemu pre RemoteCare

LK-106 Čiarové kódy

podpora natívnej tlače čiarových kódov

SX-BR-4600 WiFi adaptér

LK-107 Unicode

podpora natívnej tlače Unicode

LK-108 Tlač OCR

podpora natívnej tlače OCR A a B fontov

LK-111 ThinPrint®

kompresia tlačových dát pre zníženie zaťaženia siete

LK-114 Bezserverový

zabezpečenie a účtovanie tlače bez nutnosti serverovej

manažment tlače

inštalácie

LK-115v2 Bezpečnostný chip

bezpečnostný chip TPM pre ochranu dát

Ethernet adaptér pre bezdrôtovú sieť

VSTUPNÉ ZÁSOBNÍKY
PF-P15 Zásobník papiera

A5–A4, 250 hárkov, 60–120 g/m²

PF-P16 Zásobník papiera

A5–A4, 550 hárkov, 60–120 g/m²

SCD-4000e Jednoduchý stolík

stolík s odkladacím priestorom

FINIŠER
OSTATNÉ

FS-P02 Zošívací finišer

rohové zošívanie až 20 hárkov, spinky SK-501

CU-203 Filter pevných mikročastíc zlepšuje kvalitu ovzdušia v kancelárii znižovaním emisií
KP-101 Numerická klávesnica

pre použitie namiesto dotykovej obrazovky

Technická špecifikácia
SYSTÉM
Panel: veľ kosť/rozlíšenie

7” / 800 x 480

Tlačové fonty

80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin

Systémová pamäť (štandardne/max)

2 GB / 4 GB

Funkcie tlače

priama tlač súborov TIFF; XPS; PDF (v1.7) a OOXML (DOCX,

Pevný disk

250 GB (štandardne)

Rozhranie

10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0;
Wi-Fi 802.11b/g/n (voliteľne)

XLSX, PPTX); zabezpečená tlač; vodoznak; viac strán
v jednej; vyradenie do brožúry
Mobilná tlač

AirPrint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Print Service

Sieťové protokoly

TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS

(Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android &

Automatický podávač originálov

až 50 originálov; A6–A4; 52–120 g/m2

Windows 10 Mobile); autentifikácia a párovanie mobilom

automatický jednoprechodový podávač originálov

(Android & iOS)

Potlačiteľná veľ kosť papiera

A6 – A4; užívateľské veľkosti papiera

voliteľne: Google Cloud Print; Wifi Direct

Potlačiteľná gramáž papiera

60 – 216 g/m²

Vstupná kapacita (štandardne/max)

650 hárkov / 2 300 hárkov

Zásobník papiera (štandardne)

550 hárkov; A6 – A4, 60 – 120 g/m²

Zásobníky papiera 2 až 4 (voliteľne) 250 alebo 550 hárkov; A5–A4; 60–120 g/m²
Ručný podávač

100 hárkov; A6 – A4; užívateľské veľkosti; 60 – 216 g/m²

Automatická obojstranná tlač

A4; 60 – 90 g/m²

Režimy dokončovania

skupinkovanie/triedenie; zošívanie (voliteľne)

Výstupná kapacita

max.: 250 hárkov

Zošívanie (voliteľne)

max.: 20 hárkov

Životnosť tonera

25 000 strán

Životnosť zobrazovacej jednotky

60 000 strán

Napájanie

220 – 240 V/50/60 Hz; menej ako 600 W

Rozmery zariadenia (š x h x v)

490 x 521 x 546 mm (bez príslušenstva)

Hmotnosť zariadenia

cca 24 kg (bez príslušenstva)

SKENOVANIE
Rýchlosť skenovania

až 47/30 str/min jednostranne

(čiernobielo/farebne)

až 94/60 str/min obojstranne

Rozlíšenie skenovania

max.: 600 x 600 dpi

Režimy skenovania

skenovanie do e-mailu (sken ku mne)
skenovanie do SMB (sken domov)
skenovanie na FTP
skenovanie na USB
skenovanie do WebDAV
skenovanie na HDD
skenovanie na adresu URL

TLAČ
Rýchlosť tlače A4

až 40 str/min

Rýchlosť obojstrannej tlače A4

až 30 str/min

Prvý výtlačok

6,5 sek.

Rozlíšenie tlače

600 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi

Tlačové jazyky

PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

Operačné systémy

Windows 7 (32/64); Windows 8 /8.1 (32/64); Windows 10 (32/64)
Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
Macintosh OS X 10.9 a novší
Linux; Unix; Citrix

sieťový TWAIN sken
Formáty skenovania

PDF, kompaktné PDF, linearizované PDF, šifrované PDF
PDF/A (voliteľne)
JPEG, TIFF
XPS, kompaktné XPS
PPTX (nie editovateľné)

Cieľové adresy

2 100 (jednotlivec + skupina); podpora LDAP

Funkcie skenovania

až 400 preddefinovaných úloh

PROSPEKT bizhub 4052
SYSTÉMOVÉ FUNKCIE
Proces kopírovania

elektrostatické laserové kopírovanie

Rýchlosť kopírovania A4

až 40 str/min

filtrovanie IP adries a blokovanie portov; sieťová komu-

Prvá kópia

6,5 sek.

nikácia SSL2; SSL3 a TLS1.0; podpora IPSec a IEEE 802.1x;

Rozlíšenie kopírovania

600 x 600 dpi

autentifikácia užívateľov; zabezpečená tlač; Kerberos; prepis

Gradácia

256 stupňová

pevného disku (8 štandardných typov); šifrovanie dát na

Viacnásobné kopírovanie

1 – 9 999

Formát originálov

max. A4

Zväčšenie

25–400% v krokoch po 0,1 %; automatický zoom

Funkcie kopírovania

elektronické triedenie; prispôsobenie obrazu (kontrast,

Zabezpečenie

ISO15408 Common Criteria (v procese certifikácie);

pevnom disku; ochrana proti kopírovaniu
Účtovanie

až 1000 užívateľských účtov s podporou Active Directory
overovanie bezkontaktnou kartou - voliteľne

Softvér

PageScope Net Care Device Manager

ostrosť, sýtost); kontrolný výtlačok; režim prerušenia;

PageScope Web Connection

kombinované skenovanie zo skla a podávača do 1 súboru;

Print Status Notifier

triedenie/skupinkovanie; kombinácie; výber originálu;

Driver Packaging Utility

kopírovanie preukazov; 2-v-1; 4-v-1; 8-v-1

FAXOVANIE
Fax

Super G3 (voliteľne)

Prenos faxu

analógový; i-Fax

Rozlíšenie faxu

max.: 600 × 600 dpi (ultra jemné)

Kompresia

MH; MR; MMR; JBIG

Modem

až 33,6 kb/s

Cieľové adresy

2 100 (jednotlivec + skupina)

Funkcie faxu

odloženie odosielania
prenos z PC
presmerovanie faxu

06/2018

až 400 programovaných úloh

–– Všetky údaje týkajúce sa kapacity papiera sa vzťahujú na papier formátu A4 s gramážou 80 g/m2.
–– Kvalita tlače na hrubé papiere a iné médiá sa môže líšiť od kvality tlače na papier gramáže 80 g/m2.
–– Všetky údaje týkajúce sa rýchlosti skenovania, kopírovania alebo tlače sa vzťahujú na papier formátu A4, ktorý je
skenovaný, kopírovaný alebo tlačený ako viacstránková úloha, jednostranne.
–– Podpora a dostupnosť uvedených údajov a funkcionalít sa môže meniť v závislosti od operačných systémov,
aplikácií, sieťových protokolov ako aj od siete a systémovej konfigurácie.
–– Uvedená predpokladaná životnosť každého spotrebného materiálu sa vzťahuje na špecifické prevádzkové podmienky, ako napr. pokrytie pre jednotlivé veľkosti strán. Aktuálna životnosť spotrebného materiálu sa bude líšiť
v závislosti od používania a iných premenných tlače vrátane pokrytia, veľkosti strany, typu média, kontinuálnej
alebo prerušovanej tlače, teploty a vlhkosti prostredia.
–– Niektoré fotografie produktu sú vyobrazené s nainštalovaným voliteľným príslušenstvom.
–– Technické údaje a príslušenstvo sú založené na informáciách dostupných v čase spracovania tohto prospektu,
môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
–– Konica Minolta nezaručuje bezchybnosť uvedených cien alebo technických údajov.
–– Všetky obchodné a produktové značky môžu byť registrovanými obchodnými alebo obchodnými značkami ich
prípadných držiteľov a sú týmto uznané.

Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. · Galvaniho 17/B · 821 04 BRATISLAVA · Tel.: +421 850 166 177 · info@konicaminolta.sk · www.konicaminolta.sk

Mobilní
tisk

Vzdálená
správa

bizhub 4422

Černobílá multifunkce A4 · Až 44 stran za minutu

PROSPEKT bizhub 4422

Vaše výhody

Tiskněte z mobilu nebo tabletu
Multifunkční zařízení podporují
všechny moderní technologie
mobilního tisku. Tisknout můžete
přes Wi-Fi z iPhonu a iPadu
(AirPrint) nebo mobilu a tabletu
s Androidem (Mopria), či Windows
10. A Není ani potřeba instalovat
žádné ovladače. Služba Google
Cloud Print dále umožňuje tisk
vašich dokumentů odkudkoliv
z internetu. Třeba z domu nebo
ze služební cesty.

Stroj si řekne, co potřebuje
Díky volitelné službě ePRO se
nemusíte starat o objednávky
toneru ani o odečítání počítadel.
Váš tiskový systém bude spojen
přímo se servisním centrem
Konica Minolta, kterému stroje
automaticky předávají všechny
své požadavky. Zařízení můžete
navíc spravovat centralizovaně.

Příslušenství
1 VSTUPNÍ ZÁSOBNÍKY
3x

Kazeta na 250 listů
PF-P15
Kazeta na 550 listů
PF-P16
Stolek pod stroj
SCD-4000e

4 DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

5

Vzduchový filtr
CU-203
Pevný disk
HD-P07

NEBO

3

5 ROZŠIŘUJÍCÍ LICENCE

2
2 FINIŠERY
Externí sešívačka
EH-C591

4

Uživatelská flash paměť
UK-P12
NEBO
Karta čárových kódů
UK-P13
NEBO
IPDS karta
UK-P14

3 MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
Vestavěný Wi-Fi modul
NC-P05

VYSVĚTLIVKY
Povinné příslušenství
Volitelné příslušenství

1

Možnosti dokončování

Oboustranný
tisk

Sešívání
v rohu
(externí
sešívačka)

Toto příslušenství lze
nainstalovat pouze
spolu s příslušenstvím
zobrazeným nad ním

PROSPEKT bizhub 4422
Možná výbava
bizhub 4422

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Multifunkční zařízení A4 s rychlostí 44 str/min černobíle. Standardně tiskový řadič s podporou

CU-203 vzduchový filtr

snižuje emise a tím zlepšuje kvalitu ovzduší

PCL 5/6, PostScript 3 a XPS. Kapacita papíru 250 listů a 100 listů boční vstup. Média A6 až A4

HD-P07 pevný disk

500 GB HDD umožňuje shromažďování větších tiskových

s gramáží 60–216 g/m². 1 GB paměti a Gigabit Ethernet.

úloh nebo slouží k zapnutí funkcí „zkušební kopie“, „náhled
před skenováním“ a „brožura“ v režimu kopírování

VSTUPNÍ ZÁSOBNÍKY
PF-P15 kazeta na papír

A5–A4, 250 listů, 60–120 g/m²

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

PF-P16 kazeta na papír

A5–A4, 550 listů, 60–120 g/m²

NC-P05 vestavěný Wi-Fi modul

SCD-4000e stolek pod stroj

zajišťuje ergonomickou výšku stroje a poskytuje úložný
prostor např. na tisková média

ROZŠIŘUJÍCÍ LICENCE
UK-P12 uživatelská flash paměť

FINIŠERY
EH-C591 externí sešívačka

pro připojení k bezdrátové síti

256 MB uživatelské flash paměti k uložení písem, formulářů,
maker nebo záznamů o tiskové úloze

pohodlné sešití až 50 výtisků v sadě

UK-P13 karta čárových kódů

modul pro tisk elektronických čárových kódů

UK-P14 IPDS karta

zajišťuje kompatibilitu pro IPDS tisk

Technické údaje
SYSTÉM

KOPÍROVÁNÍ

Velikost panelu / rozlišení

4,3” / 480 x 272 pixelů

Kopírovací proces

laserový

Systémová paměť

1 GB (standardně)

Rychlost kopírování/tisku A4

až 44 str/min

Systémový pevný disk

500 GB (volitelně)

Rychlost oboustranného tisku A4

až 23 str/min

Rozhraní

10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0;

Doba 1. kopie

6s

Wi-Fi 802.11b/g/n (volitelně)

Rozlišení kopírování

600 x 600 dpi

TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; AppleTalk; Bonjour; SMB; LPD;

Vícenásobné kopírování

1–999

IPP; SNMP; HTTP/S

Formát originálů

A6–A4

Automatický podavač originálů

až 50 originálů; A6–A4; 52–120 g/m²;

Měřítko

25–400%

(standardně)

automatický oboustranný podavač

Kopírovací funkce

oboustranný tisk; 2-v-1; 4-v-1; vkládání listu; přetisk;

Tisknutelné formáty papíru

A6–A4, vlastní formáty papíru

brožura (volitelně); elektronické třídění; kopie průkazu;

Gramáž papíru

60 –216 g/m²

zkušební kopie (volitelně); posun okraje; krycí list;

Kapacita vstupu papíru

standardně: 350 listů;

odstranění pozadí

Síťové protokoly

max.: 2 000 listů
1. kazeta na papír (standardní)

250 listů, A6–A4, 60–120 g/m²

TISK

2. až 4. kazeta na papír (volitelná) 250/550 listů; A5–A4; 60–120 g/m²

Rozlišení tisku

1 200 x 1 200 dpi

Ruční vstup

100 listů, A6 – A4, vlastní formáty, 60 – 216 g/m²

Jazyky popisu stránky

PCL 5/6; PostScript 3; XPS

Automatický oboustranný tisk

A4; 60–90 g/m²

Operační systémy

Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64);

Výstupní kapacita

max.: 150 listů

Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2;

Životnost toneru

až 25 000 stran

Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2;

Životnost zobrazovací jednotky

až 60 000 stran

Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 nebo novější;

Napájení

220–240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie

méně než 630 W

Písma tiskárny

89 PCL Latin; 158 PostScript 3 emulace Latin

Rozměry systému (š x h x v)

489 x 429,5 x 477 mm

Tiskové funkce

oboustranný disk; n-v-1; vodoznak; elektronické třídění;

Hmotnost systému

cca 20,6 kg

Linux; Citrix

zabezpečený tisk; přímý tisk souborů z USB (PDF v1.7; TIFF;
JPEG; GIF; BMP; PNG; XPS)
Mobilní tisk

AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print, Konica
Minolta Mobile Print (iOS, Android & Windows 10 Mobile),
Konica Minolta Print Service (Android)
volitelně: Wi-Fi Direct

PROSPEKT bizhub 4422
SKENOVÁNÍ

SYSTÉMOVÉ FUNKCE

Rychlost skenování

až 42/20 str/min

Zabezpečení

(černobíle/barevně)

SNMPv3; HTTPS; podpora IPSec; zakázání TCP/UDP portů;
podpora IEEE 802.1x; zabezpečený tisk (podržení úlohy pod

Rozlišení skenování

max.: 600 x 600 dpi

Režimy skenování

skenování do emailu; skenování na FTP; skenování do SMB;

PINem); správa certifikátů; SMTP autentizace
Software

PageScope Net Care Device Manager

skenování na USB; síťový TWAIN
Souborové formáty

PDF; TIFF; JPEG; XPS

Režimy skenování

Náhled před skenováním (volitelně)

FAXOVÁNÍ
Faxový standard

Super G3

Faxový přenos

analogový

Rozlišení faxování

až 600 x 600 dpi (velmi jemné)

Faxová komprese

MH; MR; MMR; JBIG; JPEG

Faxový modem

až 33,6 kb/s

Cílové adresy

400

Faxové funkce

odložený fax; přenos z PC; až 500 přednastavení; seznam
zakázaných faxových čísel pro blokování nežádoucích faxů;
náhled před skenováním (volitelně); přesměrování faxu;
faxový server

–– Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m2.
–– Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m2.
–– Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích,
síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
–– Udávaná životnost spotřebního materiálu platí při 5% pokrytí formátu A4 a kontinuálním tisku. Skutečná
životnost spotřebního materiálu se může lišit v závislosti na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí,
formát a typ tiskových médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
–– Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
–– Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se
bez upozornění změnit.
–– Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
–– Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo
obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.
Cartridge Return Program (program vrácení zásobníků)
Patentované tonerové zásobníky jsou v programu vrácení prodávané se slevou výměnou za souhlas zákazníka
s tím, že zásobníky budou použity pouze jednou a zákazník je vrátí k recyklaci výhradně výrobci. Tyto
patentované zásobníky jsou licencovány pouze pro jedno použití a po spotřebování pevně stanoveného množství
toneru přestanou fungovat. Při požadavku na výměnu může v zásobníku zůstat nějaký toner. Jsou k dispozici
také náhradní zásobníky (nevratné), prodávané bez těchto omezení. Pro další podrobnosti a informace
o dostupnosti kontaktujte prosím zástupce Konica Minolta.

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. zákaznická linka: 841 777 777 info@konicaminolta.cz www.konicaminolta.cz
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NAVŠTIVTE
STRÁNKU PRODUKTU

Mobilní
tisk

Vzdálená
správa

bizhub 3622
Černobílá multifunkce A4 · Až 36 stran za minutu

PROSPEKT bizhub 3622

Vaše výhody

Tiskněte z mobilu nebo tabletu
Multifunkční zařízení podporují
všechny moderní technologie
mobilního tisku. Tisknout můžete
přes Wi-Fi z iPhonu a iPadu
(AirPrint) nebo mobilu a tabletu
s Androidem (Mopria), či Windows
10. A Není ani potřeba instalovat
žádné ovladače. Služba Google
Cloud Print dále umožňuje tisk
vašich dokumentů odkudkoliv
z internetu. Třeba z domu nebo
ze služební cesty.

Stroj si řekne, co potřebuje
Díky volitelné službě ePRO se
nemusíte starat o objednávky
tonerů ani o odečítání počítadel.
Váš tiskový systém bude spojen
přímo se servisním centrem
Konica Minolta, kterému stroje
automaticky předávají všechny
své požadavky. Zařízení můžete
navíc spravovat centralizovaně.

Příslušenství
4 ROZŠIŘUJÍCÍ LICENCE

1 VSTUPNÍ ZÁSOBNÍKY
Kazeta na 250 listů
PF-P15
Kazeta na 550 listů
PF-P16
Stolek pod stroj
SCD-4000e

NEBO

Uživatelská flash paměť
UK-P12
NEBO
Karta čárových kódů
UK-P13
NEBO
IPDS karta
UK-P14

2

3

4

2 FINIŠERY
Externí sešívačka
EH-C591

VYSVĚTLIVKY
Povinné příslušenství
Volitelné příslušenství
Toto příslušenství lze
nainstalovat pouze
spolu s příslušenstvím
zobrazeným nad ním

3 DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vzduchový filtr
CU-203

1

Možnosti dokončování

Oboustranný
tisk

Sešívání
v rohu
(externí
sešívačka)

PROSPEKT bizhub 3622
Možná výbava
bizhub 3622

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Multifunkční zařízení A4 s rychlostí 36 str/min černobíle. Standardně tiskový řadič s podporou

CU-203 vzduchový filtr

snižuje emise a tím zlepšuje kvalitu ovzduší

PCL 5/6, PostScript 3 a XPS. Kapacita papíru 250 listů a 100 listů boční vstup. Média A6 až A4
s gramáží 60–216 g/m². Standardně Wi-Fi, 1 GB paměti a Gigabit Ethernet.

ROZŠIŘUJÍCÍ LICENCE
UK-P12 uživatelská flash paměť

VSTUPNÍ ZÁSOBNÍKY

256 MB uživatelské flash paměti k uložení písem, formulářů,
maker nebo záznamů o tiskové úloze

PF-P15 kazeta na papír

A5–A4, 250 listů, 60–120 g/m²

UK-P13 karta čárových kódů

modul pro tisk elektronických čárových kódů

PF-P16 kazeta na papír

A5–A4, 550 listů, 60–120 g/m²

UK-P14 IPDS karta

zajišťuje kompatibilitu pro IPDS tisk

SCD-4000e stolek pod stroj

zajišťuje ergonomickou výšku stroje a poskytuje úložný
prostor např. na tisková média

FINIŠERY
EH-C591 externí sešívačka

pohodlné sešití až 50 výtisků v sadě

Technické údaje
KOPÍROVÁNÍ

SYSTÉM
Velikost panelu / rozlišení

2,4” / 320 x 240 pixelů

Kopírovací proces

laserový

Systémová paměť

1 GB (standardně)

Rychlost kopírování/tisku A4

až 36 str/min

Rozhraní

10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0;

Rychlost oboustranného tisku A4

až 19 str/min

Wi-Fi 802.11b/g/n

Doba 1. kopie

6s

TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; AppleTalk; SMB;

Rozlišení kopírování

600 x 600 dpi

LPD; IPP; SNMP; HTTP/S

Vícenásobné kopírování

1–999

Automatický podavač originálů

až 50 originálů; A6–A4; 52–120 g/m²;

Formát originálů

A6–A4

(standardně)

jednostranný podavač

Měřítko

25–400%

Tisknutelné formáty papíru

A6–A4, vlastní formáty papíru

Kopírovací funkce

oboustranný tisk; 2-v-1; 4-v-1; vkládání listu; přetisk;

Gramáž papíru

60 –216 g/m²

elektronické třídění; kopie průkazu; posun okraje;

Kapacita vstupu papíru

standardně: 350 listů;

odstranění pozadí

Síťové protokoly

max.: 900 listů
1. kazeta na papír (standardní)

250 listů, A6–A4, 60–120 g/m²

TISK

2. kazeta na papír (volitelná)

250 nebo 550 listů; A5–A4; 60–120 g/m²

Rozlišení tisku

1 200 x 1 200 dpi

Ruční vstup

100 listů, A6 – A4, vlastní formáty, 60 – 216 g/m²

Jazyky popisu stránky

PCL 5/6; PostScript 3; XPS

Automatický oboustranný tisk

A4; 60–90 g/m²

Operační systémy

Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64);

Výstupní kapacita

max.: 150 listů

Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2;

Životnost toneru

až 15 000 stran

Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2;

Životnost zobrazovací jednotky

až 60 000 stran

Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 nebo novější;

Napájení

220–240 V / 50/60 Hz

Spotřeba energie

méně než 550 W

Písma tiskárny

89 PCL Latin; 158 PostScript 3 emulace Latin

Rozměry systému (š x h x v)

399 x 429,5 x 467 mm

Tiskové funkce

oboustranný disk; n-v-1; vodoznak; krycí list; elektronické

Hmotnost systému

cca 19,4 kg

Linux; Citrix

třídění; zabezpečený tisk
Mobilní tisk

AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print, Konica
Minolta Mobile Print (iOS, Android & Windows 10 Mobile),
Konica Minolta Print Service (Android), Wi-Fi Direct

PROSPEKT bizhub 3622
SKENOVÁNÍ

SYSTÉMOVÉ FUNKCE
až 42/20 str/min

Zabezpečení

(černobíle/barevně)

SNMPv3; HTTPS; zakázání TCP/UDP portů; podpora IEEE
802.1x (přes Wi-Fi); zabezpečený tisk (podržení úlohy pod

Rozlišení skenování

max.: 600 x 600 dpi

Režimy skenování

skenování do emailu; skenování na FTP; síťový TWAIN

Souborové formáty

PDF; TIFF; JPEG; XPS

Režimy skenování

až 500 přednastavení

FAXOVÁNÍ
Faxový standard

Super G3

Faxový přenos

analogový

Rozlišení faxování

až 600 x 600 dpi (velmi jemné)

Faxová komprese

MH; MR; MMR; JBIG; JPEG

Faxový modem

až 33,6 kb/s

Cílové adresy

400

Faxové funkce

odložený fax; přenos z PC; až 500 přednastavení; seznam
zakázaných faxových čísel pro blokování nežádoucích faxů;
přesměrování faxu; faxový server

PINem); správa certifikátů; SMTP autentizace
Software

PageScope Net Care Device Manager

–– Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m2.
–– Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m2.
–– Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích,
síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
–– Udávaná životnost spotřebního materiálu platí při 5% pokrytí formátu A4 a kontinuálním tisku. Skutečná
životnost spotřebního materiálu se může lišit v závislosti na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí,
formát a typ tiskových médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
–– Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
–– Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se
bez upozornění změnit.
–– Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
–– Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo
obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.
Cartridge Return Program (program vrácení zásobníků)
Patentované tonerové zásobníky jsou v programu vrácení prodávané se slevou výměnou za souhlas zákazníka
s tím, že zásobníky budou použity pouze jednou a zákazník je vrátí k recyklaci výhradně výrobci. Tyto
patentované zásobníky jsou licencovány pouze pro jedno použití a po spotřebování pevně stanoveného množství
toneru přestanou fungovat. Při požadavku na výměnu může v zásobníku zůstat nějaký toner. Jsou k dispozici
také náhradní zásobníky (nevratné), prodávané bez těchto omezení. Pro další podrobnosti a informace
o dostupnosti kontaktujte prosím zástupce Konica Minolta.
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Rychlost skenování

Mobilní
tisk

Vzdálená
správa

bizhub 4702P
Černobílá tiskárna A4 · Až 47 stran za minutu

PROSPEKT bizhub 4702P

Vaše výhody

Tiskněte z mobilu nebo tabletu
Tiskárna podporuje všechny
moderní technologie mobilního
tisku. Tisknout můžete přes Wi-Fi
z iPhonu a iPadu (AirPrint) nebo
mobilu a tabletu s Androidem
(Mopria), či Windows 10. A Není ani
potřeba instalovat žádné ovladače.
Služba Google Cloud Print dále
umožňuje tisk vašich dokumentů
odkudkoliv z internetu. Třeba
z domu nebo ze služební cesty.

Stroj si řekne, co potřebuje
Díky volitelné službě ePRO se
nemusíte starat o objednávky
spotřebního materiálu, ani
o odečítání počítadel. Váš tiskový
systém bude spojen přímo se
servisním centrem Konica Minolta,
kterému stroje automaticky
předávají všechny své požadavky.
Zařízení můžete navíc spravovat
centralizovaně.

Příslušenství
1 VSTUPNÍ ZÁSOBNÍKY
3x

Kazeta na 250 listů 
PF-P15
Kazeta na 550 listů
PF-P16
Stolek pod stroj 
SCD-4000e

3 MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
Vestavěný Wi-Fi modul 
NC-P05

5

NEBO

3

4 DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
1

2 FINIŠERY

2

Vzduchový filtr
CU-203

Externí sešívačka
EH-C591

5 ROZŠIŘUJÍCÍ MOŽNOSTI
VYSVĚTLIVKY
Povinné příslušenství
Volitelné příslušenství
Toto příslušenství lze
nainstalovat pouze
spolu s příslušenstvím
zobrazeným nad ním

Možnosti dokončování

Oboustranný
tisk

Sešívání
v rohu
(externí
sešívačka)

4

Uživatelská flash paměť
UK-P12
NEBO
Karta čárových kódů 
UK-P13
NEBO
IPDS karta
UK-P14

PROSPEKT bizhub 4702P
Možná výbava
bizhub 4702P

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Laserová tiskárna s rychlostí 47 str/min černobíle. Standardně Gigabit Ethernet, 512 MB paměti,

NC-P05 vestavěný Wi-Fi modul

pro připojení k bezdrátové síti

oboustranný tisk, podpora PCL 5/6, PostScript 3 a XPS. Kapacita papíru 550 listů
a 100 listů ruční vstup. Tisková média od A6 do A4 gramáže 60–216 g/m².

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
CU-203 vzduchový filtr

snižuje emise a tím zlepšuje kvalitu ovzduší

VSTUPNÍ ZÁSOBNÍKY
PF-P15 kazeta na papír

A5–A4, 250 listů, 60–120 g/m²

ROZŠIŘUJÍCÍ MOŽNOSTI

PF-P16 kazeta na papír

A5–A4, 550 listů, 60–120 g/m²

UK-P12 uživatelská flash paměť

SCD-4000e stolek pod stroj

zajišťuje ergonomickou výšku stroje a poskytuje 		
úložný prostor např. na tisková média

256 MB uživatelské flash paměti k uložení písem, formulářů,
maker nebo záznamů o tiskové úloze

UK-P13 karta čárových kódů

modul pro tisk elektronických čárových kódů

UK-P14 IPDS karta

zajišťuje kompatibilitu pro IPDS tisk

FINIŠERY
EH-C591 externí sešívačka

pohodlné sešití až 50 výtisků v sadě

Technické údaje
SYSTÉM

TISK

Velikost panelu / rozlišení

2,4” / 320 x 240 pixelů

Tiskový proces

laserový

Systémová paměť

512 MB (standardně)

Rychlost tisku A4

až 47 str/min

Rozhraní

10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0;

Rychlost oboustranného tisku A4

až 24 str/min

Wi-Fi 802.11b/g/n (volitelně)

Doba 1. výtisku

6,5 s

TCP/IP (IPv4 / IPv6); AppleTalk; Bonjour; SMB; LPD; IPP;

Rozlišení tisku

1200 x 1200 dpi

SNMP; HTTP/S

Jazyky popisu stránky

PCL 5/6; PostScript 3; XPS

Tisknutelné formáty papíru

A6–A4, vlastní formáty papíru

Operační systémy

Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64);

Gramáž papíru

60 –216 g/m²

Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2;

Kapacita vstupu papíru

standardně: 650 listů;

Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2;

max.: 2 300 listů

Windows Server 2016;

Síťové protokoly

1. kazeta na papír (standardní)

550 listů, A6 – A4, 60 – 120 g/m²

Macintosh OS X 10.9 nebo novější; Linux; Citrix

2. až 4. kazeta na papír (volitelná) 250/550 listů; A5–A4; 60–120 g/m²

Písma tiskárny

89 PCL Latin; 158 PostScript 3 emulace Latin

Ruční vstup

100 listů, A6 – A4, vlastní formáty, 60 – 216 g/m²

Tiskové funkce

oboustranný disk, n-v-1, vodoznak, elektronické třídění,

Automatický oboustranný tisk

A4; 60 – 90 g/m²

Výstupní kapacita

max.: 150 listů

Životnost toneru

až 25 000 stran

Životnost zobrazovací jednotky

až 60 000 stran

Minolta Mobile Print (iOS, Android & Windows 10 Mobile),

Napájení

220–240 V, 50/60 Hz

Konica Minolta Print Service (Android); volitelně Wi-Fi Direct

Spotřeba energie

méně než 670 W

Rozměry systému (š x h x v)

399 x 374 x 303 mm

SYSTÉMOVÉ FUNKCE

Hmotnost systému

cca 16 kg

Zabezpečení

přímý tisk souborů z USB (PDF v1.7; TIFF; JPEG; GIF; BMP;
PNG; XPS; docx; xlsx; pptx)
Mobilní tisk

AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print, Konica

zakázání TCP/UDP portů; správa certifikátů; SNMPv3; podpora IPSec; HTTPS; IP filtrování a blokování portů; podpora
IEEE 802.1x; SMTP autentizace; zabezpečený tisk (podržení
úlohy pod PINem)

Software

PageScope Net Care Device Manager

–– Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m2.
–– Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m2.
–– Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích,
síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
–– Udávaná životnost spotřebního materiálu platí při 5% pokrytí formátu A4 a kontinuálním tisku. Skutečná
životnost spotřebního materiálu se může lišit v závislosti na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí,
formát a typ tiskových médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
–– Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
–– Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se
bez upozornění změnit.
–– Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
–– Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo
obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.
Cartridge Return Program (program vrácení zásobníků)
Patentované tonerové zásobníky jsou v programu vrácení prodávané se slevou výměnou za souhlas zákazníka
s tím, že zásobníky budou použity pouze jednou a zákazník je vrátí k recyklaci výhradně výrobci. Tyto
patentované zásobníky jsou licencovány pouze pro jedno použití a po spotřebování pevně stanoveného množství
toneru přestanou fungovat. Při požadavku na výměnu může v zásobníku zůstat nějaký toner. Jsou k dispozici
také náhradní zásobníky (nevratné), prodávané bez těchto omezení. Pro další podrobnosti a informace
o dostupnosti kontaktujte prosím zástupce Konica Minolta.

PROSPEKT bizhub 4702P

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. zákaznická linka: 841 777 777 info@konicaminolta.cz www.konicaminolta.cz
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NAVŠTIVTE
STRÁNKU PRODUKTU

Mobilná
tlač

Služby

bizhub 4402P
Čiernobiela tlačiareň A4 · Až 44 strán za minútu

PROSPEKT bizhub 4402P

Benefity pre vás

Mobilná tlač
Tlačte kedykoľvek odkiaľkoľvek
s inovatívnymi technológiami
od Konica Minolta

Služby
Efektívny manažment tlačového
parku, vrátane automatických
dodávok spotrebného materiálu,
proaktívnej údržby a
vzdialenej správy

Možnosti konfigurácie
FILTER PEVNÝCH
MIKROČASTÍC
CU-203

UŽÍVATEĽSKÁ
FLASH
UK-P12

KARTA NA
ČIAROVÉ KÓDY
UK-P13

NETWORK-TO-WIFI
ADAPTÉR
NC-P06

ALEBO

IPDS KARTA
UK-P14

SAMOSTATNÁ
ZOŠÍVAČKA
EH-C591

ALEBO

Zásobník papiera
(250 listov)
PF-P15

Zásobník papiera
(250 listov)
PF-P15

ALEBO

Zásobník papiera
(550 listov)
PF-P16

ALEBO

Zásobník papiera
(550 listov)
PF-P16

Zásobník papiera
(250 listov)
PF-P15

Možnosti dokončovania

Obojstranná
tlač

Zošívanie
v rohu
(externá
zošívačka)*

Zásobník papiera
(550 listov)
PF-P16

Jednoduchý stolík
SCD-4000e

* voliteľne

PROSPEKT bizhub 4402P
bizhub 4402P

Čiernobiela laserová tlačiareň formátu A4 s rýchlosťou tlače až 44 strán
za minútu. Štandardné vybavenie: gigabitové sieťové pripojenie, PCL
5/6, PostScript3 a podpora XPS, obojstranná tlač, kapacita papiera 250
+ 100 hárkov, formát papiera A6 – A4, 60 – 216 g/m2, pamäť 512 MB.
ROZŠIRUJÚCE MOŽNOSTI
UK-P12 Užívateľská flash

256 MB užívateľská flash pamäť na uloženie písiem

UK-P13 Karta na čiarové kódy

modul pre tlač elektronických formulárov a čiarových kódov
(obsahuje UK-P12)

UK-P14 IPDS karta

zaisťuje kompatibilitu pre tlač IPDS (obsahuje UK-P12)

OSTATNÉ
CU-203 Filter pevných mikročastíc zlepšuje kvalitu ovzdušia v kancelárii znižovaním emisií

VSTUPNÉ ZÁSOBNÍKY
PF-P15 Zásobník papiera

A5–A4, 250 hárkov, 60–120 g/m²

PF-P16 Zásobník papiera

A5–A4, 550 hárkov, 60–120 g/m²

SCD-4000e Jednoduchý stolík

stolík s odkladacím priestorom

FINIŠER
EH-C591 Samostatná zošívačka

externá zošívačka, vhodná na zošitie až do 50 hárkov

PRIPOJENIE
NC-P06 Network-to-Wifi adaptér

adaptér pre bezdrôtovú sieť

Technická špecifikácia
SYSTÉM

SYSTÉMOVÉ FUNKCIE

Panel: veľ kosť/rozlíšenie

2,4” / 320 x 240

Systémová pamäť

512 MB (štandardne)

Zabezpečenie

podpora IPSec; HTTPS; filtrovanie IP adries a blokovanie

Rozhranie

10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0;

portov; podpora IEEE 802.1x; SMTP autentifikácia;
zabezpečená tlač (tlač až po zadaní PIN kódu)

Wi-Fi 802.11b/g/n (voliteľne)
Sieťové protokoly

TCP/IP (IPv4 / IPv6); AppleTalk; Bonjour; SMB; LPD; IPP;

blokovanie TCP/UDP portov; správa certifikátov; SNMPv3;

Softvér

PageScope Net Care Device Manager

SNMP; HTTP/S
Potlačiteľná veľ kosť papiera

A6–A4, užívateľské veľkosti papiera

Potlačiteľná gramáž papiera

60 –216 g/m²

Vstupná kapacita

štandardne: 350 hárkov; max.: 2,000 hárkov

Zásobník papiera (štandardne)

250 hárkov, A6 – A4, 60 – 120 g/m²

Zásobníky papiera (voliteľne)

3x 250 alebo 550 hárkov; A5–A4; 60–120 g/m²

Ručný podávač

100 hárkov, A6 – A4, užívateľské veľkosti, 60 – 216 g/m²

Automatická obojstranná tlač

A4; 60 – 90 g/m²

Výstupná kapacita

max.: 150 hárkov

Životnosť tonera

25 000 strán

Životnosť zobrazovacej jednotky

60 000 strán

Napájanie

220–240 V / 50/60 Hz; menej ako 620 W

Rozmery zariadenia (š x h x v)

399 x 374 x 260 mm

Hmotnosť zariadenia

cca14 kg

TLAČ
Tlačový proces

elektrostatický laserový

Rýchlosť tlače A4

až 44 strán/min.

Rýchlosť obojstrannej tlače A4

až 22 strán/min.

Prvý výtlačok

6,5 sek.

Rozlíšenie tlače

1200 x 1200 dpi

Tlačové jazyky

PCL 5/6; PostScript 3; XPS

Operačné systémy

Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64);
Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2;
Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2;
Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 a novší;
Linux; Citrix

Tlačové fonty

89 PCL Latin; 158 PostScript 3 Emulation Latin

Funkcie tlače

obojstranná tlač, viac strán v jednej, vodoznak, electronické
triedenie

Mobilná tlač

AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print, Konica
Minolta Mobile Print (iOS, Android & Windows 10 Mobile),
Konica Minolta Print Service (Android)
voliteľne: Wifi Direct

–– Všetky údaje týkajúce sa kapacity papiera sa vzťahujú na papier formátu A4 s gramážou 80 g/m2.
–– Kvalita tlače na hrubé papiere a iné médiá sa môže líšiť od kvality tlače na papier gramáže 80 g/m2.
–– Všetky údaje týkajúce sa rýchlosti tlače sa vzťahujú na papier formátu A4, ktorý tlačený ako viacstránková úloha,
jednostranne.
–– Podpora a dostupnosť uvedených údajov a funkcionalít sa môže meniť v závislosti od operačných systémov,
aplikácií, sieťových protokolov ako aj od siete a systémovej konfigurácie.
–– Uvedená predpokladaná životnosť každého spotrebného materiálu sa vzťahuje na špecifické prevádzkové podmienky, ako napr. pokrytie pre jednotlivé veľkosti strán. Aktuálna životnosť spotrebného materiálu sa bude líšiť
v závislosti od používania a iných premenných tlače vrátane pokrytia, veľkosti strany, typu média, kontinuálnej
alebo prerušovanej tlače, teploty a vlhkosti prostredia.
–– Niektoré fotografie produktu sú vyobrazené s nainštalovaným voliteľným príslušenstvom.
–– Technické údaje a príslušenstvo sú založené na informáciách dostupných v čase spracovania tohto prospektu,
môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
–– Konica Minolta nezaručuje bezchybnosť uvedených cien alebo technických údajov.
–– Všetky obchodné a produktové značky môžu byť registrovanými obchodnými alebo obchodnými značkami ich
prípadných držiteľov a sú týmto uznané.
Program na vrátenie tonerov
Program na vrátenie tonerov od spoločnosti Konica Minolta umožňuje predať patentované a na to
určené tonery so zľavou zákazníkovi, pokiaľ zákazník súhlasí s licenčnou podmienkou, že tonery
budú použité iba raz a budú vrátené výrobcovi za účelom recyklovania. Tieto patentované tonery sú
licencované len pre jednorazové použitie a prestanú pracovať po použití pevného množstva tonera.
V toneri ešte môže zostať náplň, keď je už požadovaná náhrada. K dispozícii sú tiež štandardné
náhradné tonery, na ktoré sa tento program a licenčné podmienky nevzťahujú. Ohľadom ďalších
informácii a dostupnosti prosím kontaktujte zástupcov spoločnosti Konica Minolta.
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Mobilní
tisk

Vzdálená
správa

bizhub 3602P
Černobílá tiskárna A4 · Až 36 stran za minutu

PROSPEKT bizhub 3602P

Vaše výhody

Tiskněte z mobilu nebo tabletu
Tiskárna podporuje všechny
moderní technologie mobilního
tisku. Tisknout můžete přes Wi-Fi
z iPhonu a iPadu (AirPrint) nebo
mobilu a tabletu s Androidem
(Mopria), či Windows 10. A Není ani
potřeba instalovat žádné ovladače.
Služba Google Cloud Print dále
umožňuje tisk vašich dokumentů
odkudkoliv z internetu. Třeba
z domu nebo ze služební cesty.

Stroj si řekne, co potřebuje
Díky volitelné službě ePRO se
nemusíte starat o objednávky
spotřebního materiálu, ani
o odečítání počítadel. Váš tiskový
systém bude spojen přímo se
servisním centrem Konica Minolta,
kterému stroje automaticky
předávají všechny své požadavky.
Zařízení můžete navíc spravovat
centralizovaně.

Příslušenství
4

1 VSTUPNÍ ZÁSOBNÍKY
Kazeta na 250 listů 
PF-P15
Kazeta na 550 listů
PF-P16
Stolek pod stroj 
SCD-4000e

NEBO

3 DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vzduchový filtr
CU-203

2
4 ROZŠIŘUJÍCÍ MOŽNOSTI
3

2 FINIŠERY
Externí sešívačka
EH-C591

VYSVĚTLIVKY
Povinné příslušenství
Volitelné příslušenství
Toto příslušenství lze
nainstalovat pouze
spolu s příslušenstvím
zobrazeným nad ním

Možnosti dokončování

Oboustranný
tisk

Sešívání
v rohu
(externí
sešívačka)

1

Uživatelská flash paměť
UK-P12
NEBO
Karta čárových kódů 
UK-P13
NEBO
IPDS karta
UK-P14

PROSPEKT bizhub 3602P
Možná výbava
bizhub 3602P

FINIŠERY

Laserová tiskárna s rychlostí 36 str/min černobíle. Standardně Gigabit Ethernet, Wi-Fi, 512 MB

EH-C591 externí sešívačka

pohodlné sešití až 50 výtisků v sadě

paměti, oboustranný tisk, podpora PCL 5/6, PostScript 3 a XPS. Kapacita papíru 250 listů
a 100 listů ruční vstup. Tisková média od A6 do A4 gramáže 60–216 g/m².

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
CU-203 vzduchový filtr

snižuje emise a tím zlepšuje kvalitu ovzduší

VSTUPNÍ ZÁSOBNÍKY
PF-P15 kazeta na papír

A5–A4, 250 listů, 60–120 g/m²

ROZŠIŘUJÍCÍ MOŽNOSTI

PF-P16 kazeta na papír

A5–A4, 550 listů, 60–120 g/m²

UK-P12 uživatelská flash paměť

SCD-4000e stolek pod stroj

zajišťuje ergonomickou výšku stroje a poskytuje 		
úložný prostor např. na tisková média

256 MB uživatelské flash paměti k uložení písem, formulářů,
maker nebo záznamů o tiskové úloze

UK-P13 karta čárových kódů

modul pro tisk elektronických čárových kódů

UK-P14 IPDS karta

zajišťuje kompatibilitu pro IPDS tisk

Technické údaje
TISK

SYSTÉM
Velikost panelu / rozlišení

2řádkový LCD / 128 x 32 pixelů

Tiskový proces

laserový

Systémová paměť

512 MB (standardně)

Rychlost tisku A4

až 36 str/min

Rozhraní

10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0;

Rychlost oboustranného tisku A4

až 19 str/min

Wi-Fi 802.11b/g/n

Doba 1. výtisku

6,5 s

TCP/IP (IPv4 / IPv6); AppleTalk; Bonjour; SMB; LPD; IPP;

Rozlišení tisku

1200 x 1200 dpi

SNMP; HTTP/S

Jazyky popisu stránky

PCL 5/6; PostScript 3; XPS

Tisknutelné formáty papíru

A6–A4, vlastní formáty papíru

Operační systémy

Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64);

Gramáž papíru

60 –216 g/m²

Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2;

Kapacita vstupu papíru

standardně: 350 listů;

Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2;

max.: 900 listů

Windows Server 2016;

Síťové protokoly

1. kazeta na papír (standardní)

250 listů, A6 – A4, 60 – 120 g/m²

2. kazeta na papír (volitelná)

250/550 listů; A5–A4; 60–120 g/m²

Písma tiskárny

89 PCL Latin; 158 PostScript 3 emulace Latin

Ruční vstup

100 listů, A6 – A4, vlastní formáty, 60 – 216 g/m²

Tiskové funkce

oboustranný disk, n-v-1, vodoznak, elektronické třídění

Automatický oboustranný tisk

A4; 60 – 90 g/m²

Mobilní tisk

AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print, Konica

Výstupní kapacita

max.: 150 listů

Minolta Mobile Print (iOS, Android & Windows 10 Mobile),

Životnost toneru

až 15 000 stran

Konica Minolta Print Service (Android), Wi-Fi Direct

Životnost zobrazovací jednotky

až 60 000 stran

Napájení

220–240 V, 50/60 Hz

SYSTÉMOVÉ FUNKCE

Spotřeba energie

méně než 520 W

Zabezpečení

Rozměry systému (š x h x v)

399 x 374 x 260 mm

Hmotnost systému

cca 14 kg

Macintosh OS X 10.9 nebo novější; Linux; Citrix

zakázání TCP/UDP portů; správa certifikátů; SNMPv3;
podpora IPSec; HTTPS; IP filtrování a blokování portů;
podpora IEEE 802.1x; SMTP autentizace

Software

PageScope Net Care Device Manager

–– Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m2.
–– Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m2.
–– Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích,
síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
–– Udávaná životnost spotřebního materiálu platí při 5% pokrytí formátu A4 a kontinuálním tisku. Skutečná
životnost spotřebního materiálu se může lišit v závislosti na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí,
formát a typ tiskových médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
–– Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
–– Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se
bez upozornění změnit.
–– Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
–– Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo
obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.
Cartridge Return Program (program vrácení zásobníků)
Patentované tonerové zásobníky jsou v programu vrácení prodávané se slevou výměnou za souhlas zákazníka
s tím, že zásobníky budou použity pouze jednou a zákazník je vrátí k recyklaci výhradně výrobci. Tyto
patentované zásobníky jsou licencovány pouze pro jedno použití a po spotřebování pevně stanoveného množství
toneru přestanou fungovat. Při požadavku na výměnu může v zásobníku zůstat nějaký toner. Jsou k dispozici
také náhradní zásobníky (nevratné), prodávané bez těchto omezení. Pro další podrobnosti a informace
o dostupnosti kontaktujte prosím zástupce Konica Minolta.
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