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Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne A3
Szybkość drukowania do 18 str./min.
Functionality
– Czarno-białe

Kopiowanie

– Czarno-białe
– GDI
– Lokalne

Drukowanie

– TWAIN lokalny
– WIA Scan

Skanowanie

http://www.easycopy.pl
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Technoligia
EMPERON

SIMITRI® HD TONER

IWS

OPEN API

iOPTION

CSRC

✗

✓

✗

✗

✗

✗

Schemat opcji
MODUŁ USB NA
ETHERNET
SX-DS-3000U1
CONVENIENCE
STAPLER
EH-C951

Opisy

SPECYFIKACJA SKANERA

bizhub 185

Monochromatyczna kopiarka A3 wyposażona
w kontroler druku GDI i funkcją skanowania TWAIN;
prędkość kopiowania/drukowania do 18 stron/minutę;
standardowa pojemność papieru 350 arkuszy (wraz z
podajnikiem bocznym; format papieru A5 do A3
i gramatura 64 do 157 g/m2.
Konwerter z USB na Ethernet

SX-DS-3000U1
serwer USB
EH-C591
Zszywacz zewnętrzny

Wygodne zszywanie do 50 arkuszy

Specyfikacja techniczna

¹ Czas przygotowania do pracy może różnić się w zależności od środowiska pracy i
zastosowania.

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Systemy operacyjne

Funkcje drukowaina

Pamięc systemu
Interfejs
Format papieru
Gramatura papieru
Pojemność papieru
Taca 1

Pojemność odbiorcza
Pobór mocy

Proces kopiowania			
Laser elektrofotograficzny
Technologia tonera			
Polimeryzowany toner Simitri® HD
do 18 str./min.
Szybkość kopiowania/drukowania A4		
Szybkość kopiowania/drukowania A3		
do 9.1 str/min.
Czas wydrukowania pierwszej strony		
8 sek. lub mniej
Czas nagrzewania				
ok . 29 sek.¹
Rozdzielczość kopiowania
600 x 600 dpi
Półtony
256 odcieni
Ilość kopii
1–99
Format oryginału
Maks.: A3
Powiększenie
50–200% w odstępach 1%
Funkcje kopiowania
2 na 1; 4 na 1; regulacja nasycenia; sortowanie /grupow
anie; kopiowanie dokumentów tożsamości

600 x 600 dpi

Max.: 600 x 600 dpi
skanowanie TWAIN i WIA

SPECYFIKACJA SYSTEMU

Podajnik boczny

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Rozdzielczość drukowania
Procesor
120 MHz
Język opisu strony
GDI; XPS

Rozdzielczość skanowania
Tryby skanowania		

Wymiary systemu
(Szer. x Głęb. x Wys.)
Waga systemu

32 MB
USB 2.0
A5–A3; własne rozmiary papieru
64–157 g/m2
w standardzie: 350 arkuszy
250 arkuszy; A5–A3; własne (90–297 x 140–432 mm);
64–157 g/m2
100 arkuszy; A5–A3; własne (90–297 x 140–432 mm);
64–157 g/m2
Maks.: 250 arkuszy
220–240 V / 50/60 Hz;maks. 800 W;w czasie pracy: 300 W;
tryb gotowości: 70 W; tryb uśpienia: 1.7 W
606 x 531 x 449
ok . 25.2 kg

–– Wszystke specyfikacje dotyczą papieru o rozmiarze A4 i gramaturze 80 g/m2.
–– Obsługa i dostępnośc wymienioych specyfikacji i opcji może różnic się w zależnośći od systemów
operacyjnych, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
–– Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych zależy od warunków eksploatacji takich jak
pokrycie strony w danym formacie (6% pokrycia A4). Rzeczywista wydajnośc użytkowa materiału
eksploatacyjnego zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem takich
zmiennych jak pokrycie, papieru, format strony, rodzaj nośnika, praca ciągła lub przerywana,
temperatura otoczenia i wilgotność.
–– Na niektórych ilustracjach widoczne jest wyposażenie dodatkowe.
–– Specyfikacja i dane wyposażenia dodatkowego opearte są na informacjach dostępnych w
momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
–– Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanych specyfikacji.
–– Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub
znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli co niniejszym zostaje uznane.

Windows XP (32/64 Bit)
Windows VISTA (32/64 Bit)
Windows 7 (32/64 Bit)
Windows 8 (32/64 Bit)
Windows Server 2003/ 2008 (32/64 Bit), 2008 R2 (64 Bit)
Znak wodny; wiele na jeden

http://www.easycopy.pl

