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Jakościowy przełom
Rosnące tempo pracy i wysokie wymogi jakościowe zmuszają do korzystania z coraz nowocześniejszych rozwiązań. Wychodząc naprzeciw tym trendom, firma Konica Minolta proponuje Państwu nowoczesny system biurowy bizhub 250/350 stworzony by poprawić komfort pracy, zminimalizować koszty, pozwalający przy tym zaoszczędzić cenny czas.

Szeroki zakres zastosowań eliminuje nadmiar dodatkowego sprzętu.
Jednoprzyciskowe wywoływanie skomplikowanych funkcji.
Łatwe uzupełnianie papieru tonera i innych mediów.
Informacje o statusie drukowanych prac
Automatyczne zszywanie, dziurkowanie, sortowanie, składanie.
Nowe intuicyjne sterowniki, czytelny panel dotykowy

Bizhub 250/350 to eleganckie w formie i niezawodne w pracy urządzenie
pracuje z prędkością 25/35 str A4/min. Bizhub 250/350 jest jednocześnie: super szybkim skanerem i wydajną drukarką sieciową. Dla wciąż
nie usatysfakcjonowanych dodajmy, że urządzenie to można wyposażyć
w faks i/lub finiszer do obróbki dokumentów – idealnie więc nadaje się do
realizowania zaawansowanych zadań w środowisku biurowym, eliminując przy tym konieczność zakupu wielu dodatkowych urządzeń.
Już pierwszy rzut oka wystarczy, by zorientować się jak wiele zastosowań ma nowy produkt Konica Minolta: drukowanie, skanowanie (również
sieciowe), kopiowanie, faksowanie. Zaawansowanie funkcje aplikacji pozwalają na sprawne i wydajne tworzenie dokumentów, których wykończenie możemy powierzyć finiszerowi, który nada powstającym dokumentom wymaganą formę.

Drugie spojrzenie skierować należy na panel obsługi.
Jego budowa i przemyślane rozplanowanie pozwolą
nam przekonać się o łatwości obsługi maszyny, mimo
szerokiego wykorzystania w niej zawansowanej technologii.
Technologii, której przykładem może być nowatorski konroler Emperon, oferujący możliwość wydruku
w PCL6 i PostScript3, które znacząco podnoszą szybkość i wydajność urządzenia. Niebagatelny wpływ na
jakość wydruków ma również nowoczesna technologia, w jakiej produkowany jest toner polimeryzowany
Simitri, będący własnym opracowaniem Konica Minolta.
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– kreatywność w pigułce
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Aby ułatwić współpracę z użytkownikiem, urządzenie
wyposażone jest w szereg dogodnych funkcji: programowanie ustawień drukarki, kopiarki, skanera i faksu.
Ciekawe funkcje drukarki, dostępne z poziomu sterownika, pozwalają na ustawianie zadruku poszczególnych
stron, programowanie pobierania różnych rodzajów
papieru z wskazanych kaset, tworzenia nakładania obrazu zarówno przy drukowaniu jak i kopiowaniu.
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Lepsza komunikacja
i dostęp do informacji
Super szybkie skanowanie (z prędkością do 70 str./min.) w formatach PDF
i TIFF pozwala na przekształcenie dokumentu do postaci elektronicznej, a w
niej rozesłanie go w postaci e-mail do dowolnej liczby adresatów. Wszystko
bardzo szybko i w zasadzie bez zbędnych kosztów.
Dzięki standardowej konfiguracji sieciowej skanować możemy w kilku wygodnych dla nas formach (skan do: E-mail, FTP, SMB)
Do dyspozycji użytkownika pozostaje również moduł faksu, działający w
standardzie Super G3. Za jego pośrednictwem możemy powiększyć liczbę
potencjalnych adresatów, a dzięki funkcji przekazywania faksów możemy
je wewnętrznie redystrybuować.
Funkcja wysokowydajnego sieciowego skanera
Archiwizacja i dystrybucja dokumentów.
Sieć IT i faks jako 2 drogi komunikacji wzajemnie się uzupełniające.
CSRC – system zdalnej diagnostyki – błyskawiczna opieka serwisu
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Ciekawym i nowoczesnym rozwiązaniem monitorującym stan urządzenia, stopień zużycia materiałów eksploatacyjnych i podzespołów, jak również
wszystkich ewentualnych awarii jest system CSRC.
System CSRC raportuje również stan liczników, co
usprawnia obsługę urządzeń od strony serwisowej. Jego działanie oparte jest na bazie komunikacji
przez modem GSM. Wyklucza to konieczność udostępnienia maszyn w Internecie, co w dużej mierze
chroni nasze urządzenia i dane w nich zawarte przed
niepowołanym dostępem.
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Zarządzanie
w sieci
Urządzenie w standardowej konfiguracji jest w pełni przygotowane do pracy w sieci.
Dzięki standardowemu oprogramowaniu Page Scope w prosty sposób można sprawdzić konfigurację maszyny, zarządzać
nią samą, jak i kontami użytkowników założonymi na twardym
dysku. Istnieje możliwość zarządzania 1000 kont jednocześnie, dzięki czemu możemy udostępniać maszynę dedykowanej grupie użytkowników oraz limitować ilości wykonywanych
prac.

Funkcja Autoryzacji Użytkownika w połączeniu z Windows Active Directory w prosty sposób pozwoli ograniczyć dostęp do
urządzenia tylko dla wytypowanej grupy użytkowników.
Mamy również możliwość automatycznego uzyskiwania informacji o stanie i konfiguracji urządzenia dzięki zastosowaniu
protokołu SNMP.
Za pośrednictwem sieci możemy również otrzymywać i wysyłać faksy bezpośrednio z urządzenia na urządzenie co może
mieć niebagatelny wpływ na obniżenie kosztów i usprawnienie pracy.
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Bezpieczeństwo danych
W dobie elektronicznego obiegu dokumentów istotnym zagadnieniem jest bezpieczeństwo danych w nich zawartych. Otóż
chcemy Państwa zapewnić, że urządzenia bizhub 250/350
spełniają najwyższe standardy w tej kwestii, w tym normę ISO
15408 EAL3.

Oto przykłady funkcji pozwalających chronić dane powierzane maszynie:
– Urządzenie komunikuje się w sieci wykorzystując bezpieczne szyfrowane połączenia SSL,
– Administrator może sam dobierać najwygodniejsze dla niego protokoły komunikacji.
– Możemy zastosować filtrowanie adresów IP, eliminując niepożądanych użytkowników.
– Zaawansowane funkcje ochrony danych, również tych które
chcemy skutecznie usunąć z urządzenia przez: formatowanie
HDD, szyfrowanie HDD i wreszcie nadpisywanie danych, funkcja która skutecznie wymazuje wszystkie dane przez wielokrotne
nadpisanie obszaru dysku na którym przechowywaliśmy dane.

Standardowa integracja ze środowiskiem IT
Zawansowane narzędzia administracji
Proste zarządzanie kontami użytkowników (1000) i ich uprawnieniami
Funkcja autoryzacji użytkowników
Współpraca z Windows Active Directory i LDAP
Pełne bezpieczeństwo danych powierzonych maszynie ISO15408EAL3
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Wydajniejsza praca
i większe możliwości
Bizhub 250 wyposażony jest standardowo w 192 MB pamięci
(maks. 320 MB), co zapewnia nam dużą szybkość i wydajność przetwarzania informacji.
Wyposażenie w twardy dysk HDD udostępnia nam szereg ciekawych funkcji takich jak: znak wodny, funkcja stempla, nakładanie obrazu.
Podstawowym jednak przeznaczeniem HDD jest możliwość
zakładania skrzynek użytkowników, a tym samym przechowywania w nich zeskanowanych dokumentów, przychodzących faksów i pobieranie na komputer zapisanych informacji.
Konta dostępu pozwalają administratorowi ograniczać użytkownikom ilość wykonywanych prac. Ma to proste przełożenie na kontrolę wydatków i tym samym
wymierne oszczędności, przyczyniając się jednocześnie do
wzrostu świadomości kosztowej użytkowników.
Dzięki funkcji PC faksu możemy zrezygnować z formy papierowej wysyłanych dokumentów wysyłając je bezpośrednio
z komputera, co również może przynieść oszczędności na
materiałach eksploatacyjnych i papierze.

Szerokie możliwości
tworzenia dokumentów
Urządzenie bizhub 250/350, dzięki zastosowaniu nowego kontrolera
druku Emperon w połączeniu z technologią tonera SIMITRI, daje nam
bardzo dobre rezultaty w zakresie jakości wydruków i czasu obróbki
danych. Przekłada się to bezpośrednio na komfort pracy i wysoką
efektywność, a co za tym idzie na znaczące oszczędności czasu.

toner konwencjonalny

zszywanie
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toner polimeryzowany

zszywanie
dwupozycyjne

Ale to jeszcze nie wszystkie atuty. Dużą zaletą jest również
możliwość dodania do urządzenia finiszera, który dzięki swojej budowie zajmuje naprawdę niewiele miejsca oferując w
zamian bogate możliwości. Należy do nich m.in. tworzenie
gotowych dokumentów zszytych w rogu / dwu pozycyjnie
wzdłuż krawędzi / po środku ze złożeniem dając gotową broszurę o objętości do 60 str. (15 ark. zgiętych i zszytych po
środku), dokumentów: przedziurkowanych / posortowanych
z przesunięciem z możliwością zastosowania przekładek i
okładek pobieranych z innej kasty bądź podajnika ręcznego.
Urządzenie daje nam również możliwość stosowania całej
gamy mniej typowych mediów: papieru o gramaturze od 60-210gr/m2 i formatach A5-A3, kopert, folii prezentacyjnych,
naklejek.

tworzenie
broszur

http://www.easycopy.pl

dziurkowanie

funkcja
przekładki

System biurowy bizhub 250/350

Szybka obróbka danych
Wysoka jakość wydruków B&W
Najnowszej generacji toner polimeryzowany SIMITRI
Ciekawe funkcje aplikacji do opracowywania zaawansowanych form dokumentów
Wielofunkcyjny finiszer z możliwościami rozbudowy o dodatkowe funkcje
Możliwość korzystania s szerokiej gamy mediów

250/350
To praktyczne i przyjazne rozwiązanie wielu Państwa problemów, związanych zarówno z tworzeniem,
powielaniem dokumentów, ich dystrybucją oraz szeroko rozumianą komunikacją w środowisku biurowym.
To zaradny, wszechstronny fachowiec - stworzony dla twojego biura.
Pozwólmy mu sobie pomóc!

Konfiguracje adekwatne do potrzeb
Bizhub to trafna inwestycja, która pomoże Twojej firmie działać efektywniej. Bogate standardowe wyposażenie i funkcjonalność spełnią większość oczekiwań związanych z wytwarzaniem, archiwizowaniem i dystrybucją dokumentów. Gdy pojawi
się potrzeba, możesz łatwo rozbudować możliwości urządzenia i dostosować do rosnących potrzeb Twojego biznesu. Teraz
i w przyszłości.
Opcjonalnie kasety na papier:
• 2 x 500 arkuszy A5-A3
do 90 g/m2
• 1 x 500 arkuszy A5-A3
do 90 g/m2
• 1 x 2.500 arkuszy A4
do 90 g/m2

Automatyczny dupleks
Oszczędza papier
drukując dwustronnie.
Obsługuje formaty
do A3 i gramatury do
90 g/m2

Automatyczny podajnik
oryginałów
Umożliwia szybkie
skanowanie do 70 str./min.
(200 dpi). Mieści do 80
oryginałów.

Finiszer zszywajacy
podwieszany na
urządzeniu, zszywa
w rogu i dwu pozycyjnie,
pojemność 1200 ark.,
możliwość rozbudowy
o moduł dziurkacza.

Moduł broszurujący
dołączany do finiszera, daje
możliwość tworzenia broszur
składajacych się z 15 arkuszy
(60 str.) złożonych i zszytych
po środku.

SOLUTIONS

Faks analogowy
Szybka transmisja,
zaawansowane możliwości. Opcjonalnie
możliwa druga linia
faksu.

Moduł sortujący
dołączany do finiszera
daje 4 dodatkowe tace
odbiorcze o pojemności
125 ark. każda,
użytkownik może przy
drukowaniu wybierać
tacę na którą drukuje.

Pytaj przedstawicieli handlowych o rozwiązania, które
pomogą Ci działać efektywniej. Oferujemy systemy
accoutingowe, rozwiązania softwarowe, systemy
zarządzania dokumentami i personalizacji druku.
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Specyfikacja urządzenia

Język opisu strony

PCL 5e/6
Postscript 3

Pamięć RAM

192 MB standard (maks. 320 MB)

Podajnik dokumentów (opcja)

dwustronny: 80 arkuszy

Podajnik boczny

Wielokartkowy do150 arkuszy do 210 g/m

Dysk Twardy (opcja)

40 GB

Formaty papieru

A6-A3

Interfejsy

Gramatura papieru

60-90 g/m2 z kaset 50-210
z podajnika bocznego

10-Base-T/100Base-T Ethernet
USB 2.0
Parallel IEEE 1284 (opcja)

Podajniki na papier

maks. 3.650 arkuszy

System operacyjny

Windows: 98, Me, NT, 2000, XP,
Windows 2003 Serwer
Mac OS System 9.2/10.2
UNIX/Linux with UNIX/Linux filter

2

Tace odbiorcze

do 1200 arkuszy

Opcje wykańczania (opcja)

Sortowanie, grupowanie, zszywanie na rogu
i krawedzi, dziurkowanie, broszura, sortowanie
na adresowane półki odbiorcze

Moduł druku dwustronnego

A5-A3, gramatura 60-90 g/m2

Pobór mocy:

mniej niż 1.47 KW

Specyfikacja skanera
Prędkość skanowania

41 str./min. 600 x 600dpi
70 str./min. 200 x 200dpi

Wymiary (szer. x głęb. x wys.)

677 x 710 x 718

Rozdzielczość skanowania

Max. 600 x 600 dpi

Waga

74 kg

Format maksymalny

A3

Tryby skanowania

TWAIN,
skanowanie do HDD (opcja),
skanowanie do e-maila,
skanowanie do FTP,
skanowanie do skrzynki użytkownika (opcja),
skanowanie do iFax-u (opcja),
skanowanie do pamięci

Formaty plików

TIFF, PDF

Specyfikacja kopiarki
Prędkości:
Kopia A4

Bizhub 250: 25 str./min.
Bizhub 350: 35 str./min.

Kopia A3

Bizhub 250: 14 str./min.
Bizhub 350: 20 str./min.

Pierwsza kopia

Bizhub 250: 5,3 s.
Bizhub 350: 4,8 s.

Kopiowanie wielokrotne

1 - 999 kopii

Rozdzielczość faksu

Max. 600 x 600 dpi

szybciej niż 24 sekundy

Kompresja faksu

MH, MR, MMH, JBIG

600 x 600 dpi

Szybkość transferu

Do 33,6 Kbps

Gradacja

256 odcieni szarości

Funkcje specjalne faksu:

Typ

laserowa

Polling, transmisja z pamięci,
wysyłanie do wielu, PC fax

Nagrzewanie
Rozdzielczość

Pamięć RAM

192 MB standard (maks. 320 MB)

Dysk Twardy (opcja)

40 GB

Powiększenie

25-400% co 0,1%

Specyfikacja faksu (opcja)

Specyfikacja systemu
Oprogramowanie

PageScope Web Connection
PageScope Data Administrator
PageScope NetCare
PageScope Cabinet
Sterowniki TWAIN

Funkcje dodatkowe

Zapisywanie prac na HDD (opcja),
Drukowanie poufne
Proof & print
Nakładanie obrazu (opcja),
Znak wodny z HDD (opcja),
Okładki, przekładki
RIP once print many

Specyfikacja drukarki
Prędkości:
Druk strony A4

Bizhub 250: 25 str./min.
Bizhub 350: 35 str./min.

Druk strony A3

Bizhub 250: 14 str./min.
Bizhub 350: 20 str./min.

Rozdzielczość

600 x 600 dpi

Konta użytkowników

1000

Maksymalny obszar zadruku

297mm x 420mm
minus 4mm z każdej strony (PCL)

Bezpieczeństwo

Kontroler

Emperon 64Bit
MIPS RISC CPU (300 MHz)

ISO15408 EAL3,
Nadpisywanie danych na HDD (opcja),
Active Directory, Filtowanie IP

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Konica Minolta Business
Solutions Polska lub jej partnerami handlowymi.
Wszystkie specyfikacje dotyczą pojemności papieru o formacie A4 i gramaturze 80 g/m2.
Niektóre ilustracje mogą zawierać opcjonalne akcesoria. Specyfikacje mogą zmienić się
bez uprzedzenia. Konica Minolta nie bierze odpowiedzialności za błędy w specyfikacjach.
Użyte nazwy produktów mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe.
Oferta jest dostępna w sieci handlowej firmy Konica Minolta.

Konica Minolta
Business Solutions Polska Sp. z o. o.
www.konicaminolta.pl
http://www.easycopy.pl

