Pod lupą: bizhub 215

Użytkownicy
■■ Urządzenie

bizhub 215 wykonuje niezawodnie wszystkie rutynowe zadania współczesnego biura – kopiowanie, drukowanie, skanowanie i faksowanie*.
■■ Obsługa urządzenia jest łatwa dzięki czytelnemu panelowi sterowania i funkcji naprowadzania za pomocą animacji.
■■ Wśród wielu funkcji dostępne jest także wygodne skanowanie w kolorze do pamięci USB.
■■ Brak ograniczeń w wykonywaniu typowych zadań i bezproblemowe codzienne kopiowanie i drukowanie – elastyczna
obsługa papieru o rozmiarach od A5 do A3 i gramaturze 64–157 g/m2 (z podajnikiem ręcznym*).
■■ Dwustronny podajnik dokumentów* wczytuje do 46 stron na minutę. Kopiowanie i skanowanie może więc zająć
znacznie mniej cennego czasu.

Szef zaopatrzenia
■■ Swoboda

w stosowaniu różnego rodzaju nośników i doborze pojemności podajników papieru (od 250 do 1350 arkuszy, konfigurowanie urządzenia zgodnie z własnymi potrzebami).
■■ Korzystne charakterystyki środowiskowe: niskie typowe tygodniowe zużycie energii (TEC), zgodność ze specyfikacją
Energy Star, certyfikat Blue Angel, polimeryzowany toner Simitri® HD produkowany z wykorzystaniem biomasy.
■■ Automatyczny moduł druku dwustronnego* i dwustronny podajnik dokumentów* pozwalają zaoszczędzić papier
i miejsce w segregatorach oraz zredukować koszty.

Administratorzy IT
■■ Bezproblemowa

integracja z siecią* do celów związanych z sieciowym drukowaniem i skanowaniem.
zakres skanowania do sieci*: skanowanie do poczty elektronicznej/FTP/SMB i standardowe skanowanie
do przenośnej pamięci USB.
■■ Opcja PCL z różnorodnymi trybami drukowania, takimi jak: znak wodny, drukowanie bezpieczne, tryb oszczędzania
tonera.
■■ Wewnętrzna autoryzacja do 50 kont użytkowników.
■■ Obsługa aplikacji do centralnego administrowania urządzeniami w sieci, zdalnej diagnostyki i kontroli kosztów:
PageScope WebConnection, PageScope NetCare Device Manager.
■■ Pełny

Dealerzy
bizhub 215:

■■ Niezawodne

urządzenie do realizacji codziennych zadań biura, spełniające wszystkie wymagania klientów.
monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne A3 z całym zestawem zaawansowanych funkcji, dostępne w atrakcyjnej cenie.
■■ Urządzenie zajmujące niewiele miejsca i niewiele ważące, a mimo to stabilne i wytrzymałe.
■■ Podstawowe

Wszystko, czego potrzebuje biuro
Oferowane przez Konica Minolta produkty i rozwiązania
są w stanie sprostać potrzebom i życzeniom niemal
każdego biura. Urządzenie bizhub 215 radzi sobie
z większością codziennych zadań biurowych,
tak że indywidualni pracownicy bądź nawet całe
zespoły mogą zaoszczędzić cenny czas, niezbędny
do realizacji ich podstawowych obowiązków.
To rzeczywiście wielofunkcyjne urządzenie drukuje
i kopiuje z szybkością 21 stron na minutę, skanuje
w kolorze, a także wysyła i odbiera faksy* — wszystko
to w formatach A4 i A3. Ze względu na kompaktowe
rozmiary bizhub 215 zmieści się nawet w małym biurze.
bizhub 215 – wszystko, czego potrzebuje biuro!

*Opcja
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System podstawowy
W pełni wielofunkcyjne monochromatyczne
urządzenie A3, w standardzie funkcje
kopiowania, drukowania (GDI) i skanowania
w kolorze (w tym skanowanie do urządzeń
USB), pojemność papieru 250 arkuszy, pamięć
standardowa 128 MB, interfejs USB 2.0

Wszystko, czego potrzebuje biuro
MK-733
Opcjonalny panel
do faksu i skanowania do sieci

Nr art.: A3PE021
OC-512
Pokrywa oryginalna
Obecna, gdy nie instaluje się
żadnego automatycznego
podajnika dokumentów

Kompatybilność: brak
Nr art.: A4M6WY1

Godne podkreślenia
wielofunkcyjność: Kopiowanie, drukowanie,
skanowanie w kolorze, faksowanie* i funkcje sieciowe*, obsługa różnych formatów papieru do A3
włącznie.

■■ Łatwa

obsługa: Czytelny panel LCD z podświetleniem i funkcją naprowadzania za pomocą animacji.

■■ Wysoka

produktywność: Wydajne przetwarzanie
zadań kopiowania i drukowania z dwustronnym
podajnikiem dokumentów* o pojemności 70 arkuszy i szybkim skanowaniem do 46 stron oryginału
na minutę.

■■ Pełny

dupleks: Oszczędność papieru i miejsca
w segregatorach dzięki modułowi druku dwustronnego* i dwustronnemu podajnikowi dokumentów*.

■■ Elastyczna

obsługa papieru: od A5 do A3, od 64
do 157 g/m2, przy pojemności podajników papieru
do 1350 arkuszy.

Kompatybilność: brak
Nr art.: A3JHWY1

Kompatybilność: brak

IC-209
Kontroler druku
Drukowanie PCL z funkcją druku sieciowego

■■ Pełna

DF-625
Dwustronny podajnik oryginałów
Do 70 arkuszy

AD-509
Moduł druku dwustronnego
Do dwustronnego drukowania
i kopiowania

Nr art.: 9967001960

Kompatybilność: brak

Kompatybilność: brak

Nr art.: A4M1WY3

Nr art.: A3PGWY1

Adapter sieci bezprzewodowej
Moduł WiFi
Do integracji z istniejącymi sieciami
bezprzewodowymi

MB-505
Wieloarkuszowy podajnik ręczny
Do podawania specjalnych
nośników druku

Kompatybilne urządzenia sieciowe
Nr art.: 9967001269

Kompatybilność: brak
Nr art.: A3PHWY1

NC-504
Karta sieciowa
Funkcje sieciowe (drukowanie i skanowanie)
w przypadku, gdy nie zainstalowano IC-209
Kompatybilność: brak
Nr art.: A4M3WY3

FK-510
Zestaw faksu
Standard: Super G3

MC-504
Licznik mechaniczny
Kompatybilność: brak

Kompatybilność: brak

Nr art.: A4M5WY

Nr art.: A4M2021

■■ Profesjonalne

(sieciowe*) skanowanie w kolorze
i czerni: Skanowanie do poczty elektronicznej/FTP/
SMB, skanowanie TWAIN i do urządzeń pamięciowych USB.

PF-507
Kaseta na papier
Można zainstalować do 4 kaset;
250 arkuszy, A3-B5, 64-90 g/m2

■■ Łatwa

integracja z każdym biurem: Urządzenie zajmuje niewiele miejsca i waży niewiele, a mimo to jest
stabilne i wytrzymałe.

Kompatybilność: brak

■■ Korzystne

charakterystyki środowiskowe: Niskie
typowe tygodniowe zużycie energii (TEC), zgodność
ze specyfikacją Energy Star, certyfikat Blue Angel,
polimeryzowany toner Simitri® HD produkowany
z wykorzystaniem biomasy.
obsługa aplikacji do zdalnego zarządzania dostępem i diagnostyką oraz ewidencjonowania: PageScope WebConnection, PageScope
NetCare Device Manager, Universal Print Driver.

Nr art.: A3PFWY1

DK-706
Duża szafka
Dla 0 lub1 x PF-507

DK-707
Średnia szafka
Dla 2 lub 3 x PF-507

DK-708
Podstawa
Dla 4x PF-507

Kompatybilność: brak

Kompatybilność: brak

Kompatybilność: brak

Nr art.: 9960950000

Nr art.: 9960960000

Nr art.: 9960970000

■■ Wbudowana

*Opcja

EH-C591
Zszywacz podręczny,
oddzielny

Zespół bębna DR-114: 4021029701 (bizhub 164/2 11)

Kompatybilne urządzenia A4
Nr art.: 9967001293
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Deweloper DV-116:

A1UC550 (bizhub 164)

Toner TN-118:

A3VW050 (brak kompatybilności)

