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Efektywność i zarządzanie w jednym
Konica Minolta przedstawia odpowiedź na Twoje potrzeby. Czarno-białe urządzenia pracujące z prędkością 42 i 50 stron na
minutę. Idealnie pasują do średnich i dużych biur. Dzięki sieciowemu skanowaniu i możliwości zapisu na dysku twardym o
pojemności 40 GB pozwolą usystematyzować przepływ dokumentów w biurze i w całej firmie. Skanowanie z prędkością do
70 stron na minutę w połączeniu ze standardową kartą sieciową umożliwia archiwizowanie dokumentów, dystrybucję w sieci
przez serwer FTP lub przesłanie ich nawet do 2000 adresatów e-mailowych jednocześnie.

Prędkość pracy 42 i 50 stron na minutę
Skanowanie do 70 stron na minutę
1000 skrzynek użytkownika
Obciążalność do 170 tysięcy arkuszy miesięcznie
Wielozadaniowość urządzeń
Personalizacja prac
Faks w technologii super G3

420/500

2

http://www.easycopy.pl

System biurowy bizhub 420/500

Elastyczność
i dopasowanie do potrzeb
Wielozadaniowość urządzeń umożliwia korzystanie z ich
funkcji wielu osobom naraz, dzięki czemu zapewniają
płynność pracy biura.
Bizhub 420 i bizhub 500 charakteryzują się elastycznością
w przystosowaniu urządzenia do potrzeb klienta. Po zainstalowaniu opcjonalnego dysku twardego urządzenia mogą
przechowywać ustawienia do 1000 skrzynek użytkowników.
Zapisane w nich dokumenty mogą być re-dystrybuowane,
łączone lub ponownie drukowane. Po zainstalowaniu finiszera prace mogą być składane, zszywane lub dziurkowane, co
pozwala w połączeniu z dostępnymi funkcjami urządzenia
spersonalizować ustawienia każdej pracy. Dzięki wysokiej
wydajności maszyn z łatwością możesz wydrukować nawet
do 170 tysięcy stron miesięcznie co w pełni zaspokoi nakłady generowane nawet przez kilkanaście osób pracujących
w firmie.
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Szeroki wachlarz
funkcji druku

Drukowanie PCL/ PostScript na wszystkich urządzeniach rodziny
bizhub stało się niezwykle łatwe dzięki standaryzacji wszystkich sterowników. Jednocześnie możliwości ustawień druku zostały znacznie poszerzone. Funkcja ustawień dla poszczególnych stron, Overlay, znaku wodnego, przesunięcia obrazu na stronie, druku poufnego,
druku produkcyjnego, zszywania, broszury, dziurkowania to tylko kilka z całej gamy możliwych do zaprogramowania ustawień. Urządzenia współpracują z Windows, Unix, Linux, Mac OS, Mac 9 i wyższe.

zszywanie
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zszywanie
dwupozycyjne

tworzenie
broszur

Drukowanie PCL i PostScript
Szeroki wachlarz funkcji druku
Programy kopiowania
Automatyczny dwustronny podajnik oryginałów

dziurkowanie
czteropunktowe
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funkcja
przekładki

sortowanie
offsetowe
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Powielanie dokumentów
i obsługa faksu
Kopiowanie dokumentów to już nie tylko odwzorowanie oryginałów. Programy kopiowania pozwalają równocześnie przystosować dokumenty tak by spełniały wymogi użytkowników. Przesunięcie obrazu, tworzenie broszury, rozdzielne kopiowanie, łączenie oryginałów, numerowanie
stron, wymazywanie obrazu z ustawionego obszaru, kopiowanie wielu stron na jedną, kopiowanie z zapisaniem w skrzynce użytkownika i wiele innych funkcji pozwalają dowolnie modyfikować kopiowane dokumenty. Jeżeli chcesz szybko uporządkować wybrany dokument wystarczy
że wybierzesz funkcje numerowania stron w połączeniu z funkcją ustawiania strony tytułowej
zawsze na prawej stronie kartki i w ciągu kilkunastu sekund urządzenie ułoży kopie dokumentu
według zadanych ustawień. Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów na 80 arkuszy
gwarantuje łatwe i szybkie kopiowanie dużych ilości dokumentów.

Wyposażenie urządzeń w opcjonalny faks w technologii super G3, umożliwia koncentracje
całego ruchu biurowego w jednym urządzeniu. Możliwość odbioru faksów do pamięci i późniejszego rozesłania na skrzynki e-mail wyznaczonych odbiorców, tworzenie i bezpośrednie
wysyłanie faksów z komputera, ułatwia zarządzanie faksowanymi dokumentami. Automatyczne przekierowanie przychodzących faksów na wskazany e-mail lub serwer Ftp w połączeniu
z oprogramowaniem PageScope pozwala archiwizować i równocześnie dystrybuować je bez
konieczności ingerencji użytkownika.
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Zarządzanie w sieci
i bezpieczeństwo danych
Zarządzanie w sieci, dzięki funkcjom zaimplementowanym
w urządzeniu oraz oprogramowaniu PageScope stworzonemu
specjalnie dla urządzeń bizhub, jest łatwe i spełnia wymogi
nawet najbardziej wymagających administratorów sieci komputerowych.
Obsługa protokołu LDAP, współpraca z Windows Active Directory
pozwalają w bardzo krótkim czasie zintegrować urządzenia z siecią IT. Aby zapewnić pełne bezpieczeństwo do naszych urządzeń
można dokupić chip szyfrujący dane przechowywane na dysku
maszyny dzięki czemu nie możliwe będzie ich odczytanie na żadnym innym urządzeniu. Maszyny bizhub 420 i 500 spełniają normy
ISO 15408. Możliwość zdalnego ustawienia limitów ilości wykonanych prac dla każdego użytkownika lub grup użytkowników,
przenoszenia ustawień pomiędzy urządzeniami, zarządzenia kontami, książką adresową oraz skrzynkami użytkowników, sprawia
że bizhub 420 i bizhub 500 stały się naturalnym wyborem informatyków i administratorów sieci.
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Oprogramowanie PageScope
Obsługa Activedirectory
Zgodność z normami ISO 15408
Zdalne zarządzenie maszynami
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Konfiguracje dla Ciebie
Urządzenia bizhub 420 i bizhub 500 mogą być wyposażane w dodatkowe akcesoria które poszerzają standardowo dostępne funkcje.

Dodatkowe wyposażenie finiszera :

Finiszer FS-510:
Zszywanie na rogu,
dwupozycyjne, dziurkowanie, grupowanie,
sortowanie offsetowe.
Pojemność odbiorcza
1200 arkuszy.

MT-501

Dostawka broszurująca:

Dodatkowe cztery półki o
pojemności 125 arkuszy
każda. Użytkownik może
wybrać na której półce zostanie odebrana jego praca.

Finiszer FS-511:

2000 arkuszy A4
do 105 g/m2

Dysk twardy 40 GB.

IC-402

HDD

Kontroler druku
EMPERON
Umożliwia drukowanie
PCL 5e/6 i PostScript.

SOLUTIONS

Moduł umożliwiający tworzenie broszur ze zszyciem
na grzbiecie

Boczna kaseta
dużej pojemności

Zszywanie w rogu, dwupozycyjne, dziurkowanie,
grupowanie, sortowanie.
Pojemność odbiorcza,
3200 arkuszy.

Opcjonalnie kasety na papier:
• 2 x 500 arkuszy A5-A3
do 105 g/m2
• 1 x 500 arkuszy A5-A3
do 105 g/m2
• 1 x 2.500 arkuszy A4
do 105 g/m2

SD-502

Sorter wielopółkowy:

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

Po zainstalowaniu podwaja
liczbę możliwych do zapisania adresów w książce
adresowej urządzenia,
umożliwia tworzenie skrzynek użytkownika.

Pytaj przedstawicieli handlowych o rozwiązania, które
pomogą Ci działać efektywniej. Oferujemy systemy
accountingowe, rozwiązania softwarowe, systemy
zarządzania dokumentami i personalizacji druku.
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Specyfikacja faksu (opcja)

Specyfikacja kopiarki
Proces kopiowania

Laserowy

Standard faksu

Super G3

Toner

Toner Polimeryzowany

Rozdzielczość faksu

Maks.: 600 x 600 dpi

Prędkość pracy A4

40 str/min kopiowanie (bizhub 420)
42 str/min drukowanie (bizhub 420)
50 str/min (bizhub 500)

Kompresja Faksu

MH, MR, MMR, JBIG

Faks modem

Do 33.6 Kbps

Prędkość pracy A3

23 str/min (bizhub 420)
27 str/min (bizhub 500)

Pamięć Faksu

576 MB
(współdzielona z kopiarką i drukarką)

Czas pierwszego druku/kopii

3.6 sek. (A4) (bizhub 420)
3.2 sek. (A4) (bizhub 500)

Funkcje Faksu

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

Czas nagrzewania

około 30 sek. (bizhub 420)
około 60 sek. (bizhub 500)

Rozdzielczość kopiowania

1200 x 600 dpi

Gradacja

256 odcieni szarości

Dwustronny podajnik oryginałów Do 100 oryginałów (standard)

Wielo-kopiowanie

1–999, odliczane,tryb przerwania

Rozmiar papieru

A6–A3

Formaty oryginałów z podajnika

A5–A3

Gramatura

60–105 g/m2 (z wszystkich kaset)

Powiększenie

25–400% co 0.1%

Pamięć kopiarki

576 MB standard

Bank papieru

Standard: 1150 stron
Maks.: 5650 stron

Dysk twardy kopiarki (opcja)

40 GB

Tace odbiorcze

Do 3000 stron

Funkcje kopiowania

Wkładkowanie, bookletowanie
kombinacja N-w-1, rotacja obrazu,
stempel/znak wodny, rezerwacja pracy

Dupleks (standard)

A5–A3 60-105 g/m2

Tryby wykańczania (opcja)

Offset, grupowanie, sortowanie, zszywanie,
dziurkowanie (2/4 dziurki),
skład w z-/na pół-/w 3, booklet

Pobór mocy

1560 W (system)

Specyfikacja systemu

Specyfikacja drukarki (opcja)
Rozdzielczość druku

Maks.: 2400 x 600 dpi (interpolowana)

Kontroler

MPC8245, 400 MHz

Języki opisu strony

PCL 5e/6 PostScript 3

Systemy operacyjne

Windows
98/ME/NT4.0/2000/XP/2003 Server
Macintosh 9.x/10.x

Interfejsy

10-Base-T/100-Base-TX Ethernet

Dysk twardy kopiarki (opcja)

(standard),
USB 2.0 (opcja),
IEEE 1284 (opcja)

Wymiary systemu (WxDxH mm)

677 x 708 x 895 (z podajnikiem)

Waga systemu

Około. 91,2 kg (z podajnikiem)

Funkcje systemu
Opcje dostępu

1,000 kont użytkownika,
Active directory (Użytkownik + hasło)
Definiowane opcje dostępu użytkowników

Software

PageScope

40 GB (współdzielone z kopiarką)

Specyfikacja skanera
Skanowanie

Do 75 str/min (A4)

Rozdzielczość skanowania

Maks.: 600 x 600 dpi

Tryby skanowania

TWAIN scan, Scan-to-eMail, Scan-to-FTP,
Scan-to-SMB,
Scan-to-Box/HDD (z dyskiem twardym)

Formaty plików

TIFF, PDF

Skanowanie

Wspierane LDAP

50–210 g/m2 (z podajnika bocznego)
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NetCare,
PageScope NetSetup,
PageScope Data Administrator,
PageScope Workware (Demo version)

