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System biurowy bizhub 600/750

Konica Minolta przygotowała rozwiązanie dla dużych firm i punktów kopiowania. Bizhub 600 i 750 to czarno-białe urządzenia 

pracujące z prędkością 60 i 75 stron na minutę. Obydwie maszyny bez problemu poradzą sobie z zaspokojeniem potrzeb punk-

tów CRD średnich i dużych firm,  dzięki maksymalnej obciążalności rzędu 300 tyś arkuszy miesięcznie. 

Produkcja dokumentów z prędkością 60/75 stron na minutę.

Nakłady do 300 tysięcy miesięcznie

Rozdzielczość druku 2400x600 dpi.

Toner polimeryzowany nowej generacji

Obniżenie kosztów produkcji

Szybkie druki czarno-białe
najwyższej jakości.

toner konwencjonalny toner polimeryzowany

Zaawansowany kontroler Emperon zapewnia wysoką prędkości 
druku w połączeniu z najwyższą jakością. Bizhub 600 i bizhub 750 
drukują z pełną wydajnością w rozdzielczości 2400x600 dpi.  

Dzięki tonerowi polimeryzowanemu nowej generacji jakość wyko-
nywanych prac spełnia najwyższe standardy. Technologia produkcji 
tonera polimeryzowanego, w której Konica Minolta jest liderem, za-
pewnia wysoką wydajność co przekłada się na obniżenie kosztów 
produkcji dokumentów. 
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System biurowy bizhub 600/750

Szeroki wachlarz
funkcji druku

Drukowanie PCL5e/6 i PostScript urządzeniach bizhub 600 

i 750 stało się niezwykle łatwe dzięki standaryzacji wszystkich 

sterowników. Jednocześnie możliwości ustawień druku zosta-

ły znacznie poszerzone. 

Funkcja ustawień dla poszczególnych stron, Overlay, znaku wod-
nego, przesunięcia obrazu na stronie, druku poufnego, druku pro-
dukcyjnego, zszywania, broszury, dziurkowania to tylko kilka z ca-
łej gamy możliwych do zaprogramowania ustawień. 

Urządzenia współpracują z Windows, Unix, Linux, Mac OS, Mac 9 
i wyższe. 
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System biurowy bizhub 600/750

Drukowanie PCL5e/6 i PostScript

Szeroki wachlarz funkcji druku

Programy kopiowania

Automatyczny dwustronny podajnik oryginałów

Wydajne i łatwe
powielanie dokumentów

Kopiowanie dokumentów to już nie tylko odwzorowanie oryginałów. Programy kopiowania pozwalają równocześnie przystoso-

wać dokumenty tak by spełniały wymogi użytkowników. Przesunięcie obrazu, tworzenie broszury, rozdzielne kopiowanie, łą-

czenie oryginałów, numerowanie stron, wymazywanie obrazu z ustawionego obszaru, kopiowanie wielu stron na jedną, kopio-

wanie 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 funk-
cją 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.
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System biurowy bizhub 600/750

Bogate możliwości
wykończenia prac

zszywanie
broszur

Tworzenie bookletów

Szeroki wachlarz możliwości składania prac

Sortowanie offsetowe

Zszywanie i dziurkowanie

Bizhub 600 i bizhub 750 można wyposażyć w dodatkowe moduły 
wykończenia prac. Dwa finiszery: składające, bookletujące, zszy-
wające lub/i dziurkujące. Dodatkowo można je wyposażyć w moduł 
składający w Z. Podajnik okładek i przekładek działający również w 
trybie offline. Tworzenie bookletów z wcześniej wyprodukowanymi 
kolorowymi okładkami. Składanie w 3 i na pół. Zszywanie wielopo-
zycyjne i dwa tryby dziurkowania. Wszystkie te funkcje pozwalają 
produkować profesjonalnie wyglądające prace, materiały szkolenio-
we i prezentacyjne.

Jeżeli składanie prac nie jest wykorzystywane w firmie bizhub 600 i 
bizhub 750 mogą zostać wyposażone w tacę sortującą offsetowo.

zszywanie dołączanie
kolorowych

stron
do broszury

dziurkowanie
dwupozycyjne

dziurkowanie
czteropozycyjne

Składanie 
w „Z”

Składanie 
w „3”

tworzenie
broszur
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System biurowy bizhub 600/750

Zarządzanie 
w korporacyjnej sieci

Zarządzanie przez sieć

Współpraca z Windows Active directory

Monitorowanie stanu materiałów eksploatacyjnych

Sprawdzanie stanu liczników

Ustawienia limitów dla użytkowników

Rodzina oprogramowania PageScope pozwala w pełni zarządzać urządzeniem poprzez sieć. Zapewnia ustawienia sieciowe, 

zarządzanie kontaktami w książce adresowej, obsługę skrzynek użytkownika, ustawienia uprawnień dostępu, monitorowanie 

stanu urządzeń.

Dzięki współpracy z Windows Active Directory założenie kont dostępu dla pracowników firmy staje się niezwykle proste. Przenosze-
nie książki adresowej i uprawnień z jednej maszyny na drugą jest bardzo wygodne i nie wymaga ręcznego wprowadzania danych. W 
ramach założonych uprawnień w łatwy sposób można zdecydować kto może tylko kopiować lub skanować, zaplanować limity ilości 
wykonywanych prac. Przez przeglądarkę internetową można sprawdzić stan liczników urządzeń lub sprawdzić stan materiałów eks-
ploatacyjnych.
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Konfiguracja urządzeń

Faks analogowy

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

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

SOLUTIONS

Kontroler druku  
IC-202 

Umożliwia drukowanie  
PCL 5e/6 i PostScript. 

Dysk twardy  
HD-503 

Umożliwia 
wykorzystanie funkcji 
overlay i skrzynek 
użytkowników. 
Pojemność 40 GB.

HDD

Finiszer FS-602 

Pojemność wyjściowa  
- 2500 arkuszy;  
pojemność zszywania  
- 50 arkuszy;  
tryby wykańczania:   
zszywanie na rogu, 
dwupozycyjne i zszywanie na 
grzbiecie, składanie na pół, 
składanie na trzy, grupowanie, 
sortowanie, tworzenie 
bookletów.

Finiszer FS-504 

Pojemność wyjściowa  
- 3000 arkuszy;  
pojemność zszywania  
- 50 arkuszy;  
tryby wykańczania :   
zszywanie na rogu, 
dwupozycyjne, grupowanie, 
sortowanie

Podajnik okładek PI-501  

Podajnik okładek do finiszera 
FS-602, obsługiwany format 
papieru A5 do A3,  
gramatura 50-200 g/m2 .  
Podajniki 200 arkuszy każda  
z dwóch półek. 

Kaseta  
dużej pojemności  
LU-401

Pojemność 4000 ark.  
Format A4 w poprzek,  
gramatura 60-200 g/m2

Kaseta   
dużej pojemności  
LU-402

Pojemność 4000 A4  
w poprzek i wzdłuż, 
B4, A3+  
(314x459 mm)
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Specyfikacja kopiarki

Proces kopiowania Laserowy

Toner Polimeryzowany

Prędkość druku/kopii A4 60 str/min (bizhub 600) 
75 str/min (bizhub 750)

Prędkość druku/kopii A3 35 str/min (bizhub 600) 
43 str/min (bizhub 750)

Czas pierwszego druku/kopii 3.3 sek. (A4) bizhub 600 
2.9 sek. (A4) bizhub 750

Czas nagrzewania około 270 sek. (bizhub 600) 
około 300 sek. (bizhub 750)

Rozdzielczość kopiowania 1.200 x 600 dpi

Gradacja 256 odcieni szarości

Wielo-kopiowanie 1–9, 999, odliczane,tryb przerwania

Formaty oryginałów A5–A3

Powiększenie 25–400% co 0,1%

Pamięć kopiarki 512 MB std.

Dysk twardy kopiarki (opcja) 40 GB

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

Specyfikacja drukarki (opcja)

Rozdzielczość druku Maks.: 2.400 x 600 dpi (interpolowana)

Kontroler Intel Celeron 400 MHz (bizhub 600) 
Intel Celeron 650 MHz (bizhub 750)

Języki opisu strony PCL 5e/6 PostScript 3

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

Interfejsy 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet (standard), 
USB 2.0 (opcja), 
IEEE 1284 (opcja)

Pamięć drukarki 512 MB (współdzielona z kopiarką)

Dysk twardy kopiarki (opcja) 40 GB (współdzielona 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

Specyfikacja faksu (opcja)

Standard faksu Super G3

Rozdzielczość faksu Max.: 600 x 600 dpi

Kompresja Faksu MH, MR, MMR, JBIG

Faks modem Do  33.6 Kbps

Pamięć Faksu 512 MB (współdzielona z kopiarką)

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

Specyfikacja systemu

Dwustronny podajnik oryginałów  Do 100 oryginałów (standard)

Rozmiar papieru A6–A3

Gramatura 60–200 g/m2  (z wszystkich kaset) 
50–200 g/m2  (z podajnika bocznego)

Bank papieru Standard: 3600 stron 
Maks.: 7600 stron

Tace odbiorcze Do 3200 stron

Dupleks (standard) A5–A3 60–200 g/m2

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

Pobór mocy 2000 W (system)

Wymiary systemu (WxDxH mm) 650 x 791 x 1,140 (z podajnikiem)

Waga systemu Około 222 kg (z podajnikiem)

Funkcje systemu

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

Software PageScope NetCare,  
PageScope NetSetup,  
PageScope Data Administrator, 
PageScope Workware
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