bizhub 163 oraz bizhub 211
Idealne do obsługi rosnących potrzeb
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systemy biurowe bizhub 163 oraz bizhub 211

Pełna modułowość dla
rozwijającej się firmy
Wiele funkcji i niewielki rozmiar powodują, że bizhub
163 oraz bizhub 211 nadają się idealnie do małego
biura lub firmy. Te nowe, urządzenia wielofunkcyjne
firmy Konica Minolta są wyjątkowo kompaktowe
i zarazem niezwykle elastyczne, łącząc w sobie funkcje
standardowego kopiowania, skanowania i drukowania
GDI z opcjonalną komunikacją faksową i integracją
sieciową. Taka wszechstronność oraz wybór dwóch
różnych prędkości druku monochromatycznego
– 21 lub 16 stron na minutę – oznacza, że oba te
urządzenia sprawdzą się znakomicie w każdej
małej firmie.

Optymalne gabaryty

Wszechstronne skanowanie

Kompaktowa konstrukcja bizhub 163/211 wynika
z innowacyjnej wewnętrznej ścieżki wyprowadzania
papieru, która pozwoliła zaoszczędzić miejsce, oraz
z zintegrowanego, elektronicznego mechanizmu
sortującego. Dzięki swym niewielkim gabarytom,
oba urządzenia zmieszczą się nawet
w najmniejszym biurze.

Bizhub 163/211 można podłączyć do komputera PC
poprzez standardowy interfejs USB 2.0 i używać jako
lokalnego skanera TWAIN do skanowania oryginałów
o maksymalnym formacie A3. Po dodaniu opcjonalnej
karty sieciowej (NC-503) lub sterownika druku IC-206,
skanowanie TWAIN jest możliwe także przez sieć.
Poniższe opcje dodatkowo zwiększą funkcjonalność
skanowania bizhub 163/211 o:
■ Scan-to-eMail (skanowanie do poczty elektronicznej)
pozwala użytkownikom bezpośrednio dołączać
zeskanowane dokumenty do wiadomości
e-mail jako plik TIFF lub PDF, co stanowi niezwykle
wygodny sposób dystrybuowania informacji do
współpracowników i klientów.
■ Dzięki funkcji scan-to-FTP (skanowanie do FTP),
zeskanowane dane są przesyłane bezpośrednio do
serwera FTP i wprowadzane do wskazanych katalogów
– kolejny prosty sposób przekształcania dokumentów
papierowych na dane cyfrowe w celu współdzielenia
informacji przez sieć.

Łatwość obsługi
Konstrukcja pulpitu jest zgodna z pionierską
koncepcją “uniwersalnego wzornictwa” firmy
Konica Minolta. Wskaźniki o dużym kontraście, duże
przyciski, wielopozycyjny wyświetlacz LCD
z podświetleniem i nowy, uproszczony rozkład
z czytelnymi wskaźnikami powodują, że urządzenia
bizhub 163/211 są jeszcze prostsze w obsłudze.
Opcje procesów
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Idealne drukowanie

■

Standardowe drukowanie GDI umożliwia wydruk
dokumentów o maksymalnym rozmiarze A3
z komputera PC. Ponadto, bizhub 163/211 można
doposażyć w kontroler druku PCL i kartę sieciową.
■ Standardowa szybkość druku GDI wynosi 21/16
stron na minutę w rozdzielczości 300 dpi
■ Opcjonalny druk sieciowy w rozdzielczości 600 dpi
oraz obsługa 10-Base-T/100-Base-TX z interfejsową
kartą sieciową NC-503 lub sterownikiem druku IC206
■ Funkcja szybkiego drukowania “RIP Once”
powoduje, że sterownik IC-206 nadaje się idealnie
do drukowania długich dokumentów w dużej liczbie
egzemplarzy.

■

■

■

■

Elastyczne faksowanie
Opcjonalny moduł faksu FK-506 przekształca bizhub
163/211 w zaawansowany faks klasy Super G3 do
szybkiego przesyłania wiadomości o maksymalnym
formacie A3.
■ Standardowa pamięć 32 MB (ok. 280 stron), z
możliwością powiększenia do maks. 160 MB (ok.
1000 stron A4)
■ Wygodna obsługa z programowaniem do 240
numerów faksowych i adresów e-mail
■ Zmiennopozycyjne menu mieści 32 przyciski
jednoprzyciskowe
■ Jednoczesne nadawanie z równoległą transmisją do
maks. 255 adresatów
■ Drukowanie i jednoczesne rozsyłanie odbieranych
wiadomości faksowych ułatwia wewnętrzną
komunikację i zapewnia poufność
■ Funkcja PC faksu umożliwia przesyłanie faksów
bezpośrednio z komputera bez ich drukowania
■ Funkcja I-faksu, obsługującego szybką komunikację
faksową przez internet, pomaga ograniczyć koszty
użytkowania linii telefonicznej

Wszechstronna wydajność
Urządzenia bizhub 163/211 oferują wszechstronne,
wydajne przetwarzanie dokumentów - nie tylko szybkie
drukowanie i kopiowanie.

Konfiguracje
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■

Wielokrotny dostęp umożliwia jednoczesne
drukowanie i skanowanie lub faksowanie, co
oznacza, że konieczność czekania przy kopiarce/
drukarce należy już do przeszłości!
Opcjonalny moduł druku dwustronnego dla bizhub
211 umożliwia automatyczną produkcję wydruków
i kopii dwustronnych; zwiększa to wydajność
i jednocześnie oszczędza papier
i miejsce w segregatorach
Zintegrowana, elektroniczna funkcja sortowania,
w połączeniu z opcjonalną tacą lub drugim źródłem
papieru, zapewnia wygodne sortowanie offsetowe
i naprzemienne
Standardowa kaseta o pojemności 250 arkuszy,
z możliwością dodania kaset na maks. 1350
arkuszy, pozwala ograniczyć przestoje do minimum
Elastyczna obsługa mediów poprzez standardową
kasetę wielofunkcyjną dla formatów od A3 do A5,
pocztówek, folii OHP, kopert i specjalnych mediów
Opcjonalny podajnik ręczny na 100 arkuszy
umożliwia obsługę grubszego papieru

Wygodne zarządzanie urządzeniem
PageScope Web Connection jest niezwykle
praktycznym narzędziem internetowym, które
znacząco ułatwia i upraszcza monitoring urządzeń.
■ Dostęp poprzez standardową przeglądarkę
internetową
■ Użytkownicy mogą wywołać szczegółowe
informacje na temat statusu urządzenia
bezpośrednio na ekranie komputera PC
■ Sprawdzanie stanu papieru i tonera, określanie
folderów docelowych skanowania, kontrola
i zmiana ustawień urządzeń – wszystko za pomocą
myszki
■ Dwupoziomowe ustawienia zabezpieczeń
zapewniają administratorom rozbudowaną
funkcjonalność zarządczą.
Zapewniając pełną modułowość, która znacząco
ułatwia przyszłą rozbudowę, bizhub 163 oraz bizhub
211 stanowią idealny wybór dla rozwijających się
firm – oba urządzenia można rozbudowywać wraz
z rosnącymi potrzebami małych firm!

Specyfikacja kopiarki

Specyfikacje skanera

Proces kopiowania
Elektrostatyczny fotograficzny system
przenoszący wykorzystujący laser suchy

Prędkość skanowania
Maks.: 16 opm A4 (bizhub 163)
Maks.: 20 opm A4 (bizhub 211)

Prędkość kopiowania/druku
w formacie A4
16 stron na minutę (bizhub 163)
21 stron na minutę (bizhub 211)

Rozdzielczość skanowania
600 x 600 dpi

Prędkość kopiowania/druku
w formacie A3
7 stron na minutę (bizhub 163)
12 stron na minutę (bizhub 211)
Czas oczekiwania
na pierwszą kopię/wydruk
Poniżej 7 sek. (A4)
Czas rozgrzewania
Poniżej 15 sek.
Rozdzielczość kopii
600 x 600 dpi
Gradacja
256 odcieni szarości
Duża liczba kopii
Kopiowanie wielokrotne 1 – 99,
tryb przerwania

Tryby skanowania
Skanowanie TWAIN
Scan-to-eMail (opcja)
Scan-to-FTP (opcja)
Formaty plików
TIFF, PDF

Zalecane obciążenie:
2000
Maks.: 12 000

Pobór mocy
1000 W lub mniej (bizhub 163)
1200 W lub mniej (bizhub 211)

Faks standardowy
Super G3
Rozdzielczość faksu
Standardowa, wysoka, super wysoka
Kompresja faksu
MH, MR, MMH, JBIG

Funkcje faksowe
Polling, odbiór do pamięci, transmisja z
opóźnieniem, nadawanie,
PC Faks, (iFax)

Język opisu strony
GDI
PCL 6/5e (opcja)

bizhub 163:

Specyfikacje faksu (opcja)

Powiększenie
25 – 400% w krokach 0.1%

Rozdzielczość druku
1200 x 600 dpi

Wolumen kopiowania/druku

bizhub 211:
Zalecane obciążenie:
3000
Maks.: 16 000

Modem telefaksowy
33.6 Kbps

Specyfikacje drukarki

Tryby wykańczania (opcja)
Układania grupowe, sortowanie, podział
prac, sortowanie z przesunięciem

Lokalizacje docelowe skanów
32 przyciski jednodotykowe
240 przycisków szybkiego wybierania

Format oryginalny
A5 – A3

Funkcje kopiowania
pamięć powiększenia,
kopiowanie książek,
kombinacja 2 w 1,
obracanie obrazu,
przywoływanie zadań

Automatyczny druk dwustronny
A5 – A3
60 – 90 gsm

Wymiary systemu
(szer. x gł. x wys. mm)
bizhub 163:
599 x 620 x 520
(wraz z pokrywą oryginałów)
bizhub 211:
599 x 620 x 487
Masa systemu
Ok. 38 kg
Funkcje systemu
Obsługa kont
50 kont kluczowych.
Oprogramowanie

Specyfikacje systemu
Pamięć systemu
Standardowa: 32 MB
Maks.: 160 MB
Automatyczny podajnik dokumentów
Maks.: 80 oryginałów

PageScope Web Connection
PageScope NDPS Gateway
PageScope Network Setup
PageScope EMS Plug-ins
Peer-to-Peer utillity

Rozmiar papieru
A5 – A3
Gramatura papieru
60 – 160 gsm

Systemy operacyjny
Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/
Server 2003

Pojemność kaset
Standardowa: 251 arkuszy
Maks.: 1350 arkuszy

Interfejs
USB 2.0 (standard)
10-Base-T/100-Base-TX Ethernet (opcja)

Pojemność tacy odbiorczej
Maks.: 250 arkuszy

Wszystkie specyfikacje pojemności mierzonej liczbą arkuszy dotyczą papieru o formacie A4 i gramaturze 80 g/m².
Wszystkie specyfikacje dotyczące prędkości skanowania, kopiowania lub drukowania dotyczą papieru o formacie A4, który jest skanowany, kopiowany lub zadrukowywany w poprzek w trybie operacji jednostronnych na wielu arkuszach.
Na niektórych ilustracjach produktom mogą towarzyszyć dodatkowe akcesoria.
Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanych cen i specyfikacji.* Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Microsoft, Windows oraz logo Windows są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych oraz
w innych krajach.Wszelkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich
właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.
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