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System biurowy bizhub C200

Prosty, ale kompetentny.
Kolor po przystępnej cenie
Bizhub C200 jest idealnym rozwiązaniem dla biur i grup roboczych, chcących drukować w kolorze, lecz
poszukujących prostego i ekonomicznego rozwiązania. Dla firm wprowadzających druk kolorowy po raz pierwszy,
bizhub C200 jest doskonałą alternatywą dla urządzeń czarno-białych. Dzięki niemu wprowadzenie druku kolorowego jest znacznie tańsze i prostsze, niż w zazwyczaj oferowanych złożonych systemach kolorowych. Jego zwarta
i stylowa konstrukcja sprawia, że nie zajmuje dużo miejsca i jest atrakcyjnym dodatkiem do każdego biura.

■ Bizhub C200 jest gotowy do kopiowania, druko-

■ Tworząc bizhub C200 uwzględniono potrzebę ochro-

wania, skanowania i opcjonalnie do faksowania.
Oferuje bezproblemową integrację z siecią oraz
zapewnia łatwe, ekonomiczne drukowanie i kopiowanie, zarówno w czerni jak i w kolorze. Prosta
obsługa pozwala użytkownikowi skoncentrować się
na zadaniach i osiągać satysfakcjonujące rezultaty.

ny środowiska naturalnego. Zastosowanie tonera
polimeryzowanego Simitri®HD, umożliwiającego
utrwalanie wydruków w niższych temperaturach,
wpływa na znaczne ograniczenie zużycia energii.
Potwierdzają to certyfikaty Energy Star i Blue Angel.

■ Bizhub C200 oferuje kompleksową komunikację
biurową zintegrowaną w jednym urządzeniu. Stanowi
doskonałe połączenie zaawansowania technologicznego i ponadprzeciętnej jakości w swojej klasie.
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Kolor bez problemu
dla każdego
W dzisiejszych czasach zarówno duże jak i małe
firmy działają w warunkach ograniczeń budżetowych. Rozważając wprowadzenie druku kolorowego do biura dokładnie analizują koszty i korzyści.
Konica Minolta oferuje proste i przystępne cenowo
urządzenie kolorowe bizhub C200, które jest odpowiedzią na potrzeby takich firm i stanowi korzystną
alternatywę dla urządzeń czarno-białych.

Efektywne połączenie możliwości
czarno-białych z kolorem
Zalety koloru są oczywiste: lepszy efekt wizualny,
skuteczniejsze postrzeganie szczegółów. Jeśli kolor
zostanie właściwie użyty, może nawet zwiększyć konkurencyjność firmowych dokumentów. Bizhub C200
kopiując i drukując w trybie czarno-białym i kolorowym,
jest idealnym i niedrogim urządzeniem, które z powodzeniem zastąpi przeznaczone do wymiany urządzenia
czarno-białe.

Kolorowe drukowanie w sieci

Większa efektywność przy

Wbudowany kontroler druku Emperon™ czyni z bizhub
C200 w pełni sieciową drukarkę, dzięki której szybkie
i ekonomiczne drukowanie jest dostępne dla każdego
pracownika. Interfejsy 10-Base-T/100-Base-TX oraz
USB 2.0 pozwalają na szybką integrację urządzenia,
a emulacja PCL 5e/c i PostScript 3 gwarantuje kompatybilność z praktycznie z każdym środowiskiem IT.

równoczesnej kontroli kosztów

Konfiguracje
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Ważną funkcją jest możliwość śledzenia do 50 kont
zliczających. Wszystkie operacje drukowania i kopiowania są monitorowane, co umożliwia planowanie
i kontrolowanie kosztów tworzenia dokumentów
przez dział lub pojedynczego użytkownika w firmie.
Konta i autoryzacja użytkownika mogą być indywidualnie programowane włączając w to ograniczenie
dostępu do specyficznych funkcji jak: wydruk
w kolorze.

System biurowy bizhub C200

Optymalna funkcjonalność
dla większej wygody
Bizhub C200 jest z pewnością urządzeniem wielofunkcyjnym, jednak został pozbawiony szeregu złożonych funkcji.
Czasem powodowały one komplikowanie zadań zamiast ich uproszczenie, dlatego w bizhub C200 skoncentrowano
się na najbardziej przydatnych funkcjach. Odpowiadają one codziennym potrzebom biur, a obsługa urządzenia
została uproszczona.

Wygodne kopiowanie

Wszechstronne drukowanie

Urządzenie bizhub C200 oferuje komfortową obsługę każdemu użytkownikowi. Kopiowanie zarówno
w kolorze, jak i w czerni jest w pełni zautomatyzowane – system wybiera właściwy podajnik i format
papieru oraz korzysta z trybu automatycznego
wyboru koloru. Jest to bardzo pomocne i ekonomiczne zwłaszcza w przypadku wielostronicowych
oryginałów, zawierających zarówno strony kolorowe,
jak i czarno-białe. Oryginały o zróżnicowanych
formatach są przetwarzane automatycznie
i kopiowane zgodnie z życzeniem użytkownika.

Drukowanie za pomocą urządzenia bizhub C200
jest proste i wydajne dzięki kontrolerowi druku
Emperon™, natomiast funkcja N-up umożliwia
umieszczenie kilku stron na jednym arkuszu,
na przykład dla potrzeb archiwizacji. Pozwala to
oszczędzać papier i miejsce potrzebne na przechowywanie dokumentów. Funkcja poddruku ułatwia
tworzenie druków firmowych, formularzy i nagłówków w listach, a opcjonalna funkcja bezpiecznego
druku dokumentów gwarantuje poufność informacji.

Komfortowe faksowanie
Jeżeli istnieje potrzeba, bizhub C200 może być
wyposażony w opcjonalny faks analogowy, umożliwiający wysyłanie faksów z komputera. Dzięki temu
użytkownicy nie muszą odchodzić od biurka, aby
przesłać potrzebne dokumenty. Funkcjonalność
faksu bizhub C200 obejmuje szereg wygodnych
możliwości, takich jak transmisja programowana
czasowo, czy odbieranie faksów do pamięci bez
konieczności ich drukowania.

Szybkie i wydajne skanowanie
Skanowanie stało się ważnym narzędziem komunikacji w każdym biurze. W tym zakresie bizhub C200
oferuje wiele funkcji, łącznie z możliwością wygodnego skanowania do eMail/FTP/ SMB również sieciowego skanowania TWAIN. Dokumenty kolorowe
i czarno-białe mogą być skanowane w formatach
do A3 z dużą prędkością – do 40 stron/min.
w trybie czarno-białym i do 20 stron/min. w kolorze.
Skanowane dokumenty można zapisywać jako pliki
PDF, JPG i TIFF.
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Zaprojektowany,
aby dawać więcej
Bizhub C200 poza prostą obsługą oferuje dużą elastyczność i wygodę, która pomaga użytkownikowi
w pełni skoncentrować się na istotnych zadaniach.
Zastosowany w urządzeniu toner Simitri® HD zapewnia doskonałą jakość wydruków, dając jednocześnie
szerokie możliwości doboru nośników. Dodatkowo,
jak każdy system z rodziny bizhub, pomaga chronić
środowisko naturalne obniżając zużycie energii.

Możliwość elastycznego
doboru nośników
Bizhub C200 doskonale radzi sobie z formatami papieru
od A6 do A3+, a także formatami definiowanymi przez
użytkownika, jeżeli mieszczą się w tym przedziale.
Urządzenie obsługuje papier o gramaturze do 256 g/m2.
Dopuszczalne są również nośniki specjalne takie jak etykiety, folie transparentne i koperty. Pojemność podajnika
papieru to 250 arkuszy w przypadku tacy standardowej,
aż do 3350 arkuszy przy zastosowaniu dodatkowych
kaset. Ponadto, dzięki opcjonalnemu separatorowi zadań
można ułatwić odbieranie wykonanych prac.

Skuteczna administracja
PageScope Net Care Device Manager
Oprogramowanie to spełnia najważniejsze wymagania
administratorów, zapewnia szybki dostęp i monitoring zarówno całego zestawu podłączonych do sieci
urządzeń jak i indywidualnych ustawień pojedynczego
urządzenia. Automatyczne powiadamianie przez e-mail
użytkowników o statusie wykorzystywanych przez nich
urządzeń, bezpośrednie powiadamianie o problemach
związanych z eksploatacją lub awariami sprzętu również
optymalizując czas aktywności urządzeń.
PageScope Data Administrator
Jest synonimem wszechstronnego zarządzania szeroko
pojętymi danymi. Indywidualnie programowany dostęp
do urządzenia jak i kąt z danymi pozwala na ograniczanie z korzystania z poszczególnych funkcji urządzenia
jak: wydruk i kopiowanie w kolorze, pomagają w kontroli
drukowanych nakładów i tym samym cięciu kosztów.
http://www.easycopy.pl

PageScope Web Connection
Pozwala na wygodną zmianę ustawień sieciowych
urządzenia, sprawdzanie jego statusu a wszystko to
na bazie przeglądarki sieciowej

Dbałość o środowisko
Warto podkreślić, że eksploatacja urządzenia bizhub
C200 jest przyjazna dla środowiska, co potwierdzają
certyfikaty Energy Star i Blue Angel. Dzięki tonerowi
Simitri®HD, temperatura utrwalania jest niższa. Wpływa
to na mniejsze zużycie energii w procesie drukowania.
Czasami mniej oznacza więcej – to powiedzenie
z pewnością dotyczy urządzenia bizhub C200!
Jest ono przeznaczone dla firm, które myślą o wprowadzeniu koloru do dokumentów. Łączy w sobie to
co najlepsze: komfort użytkowania, wysoką jakość
dokumentów w kolorze i w czerni oraz wyjątkowo
atrakcyjną cenę.

System biurowy bizhub C200

Schemat dostępnych opcji
Automatyczny
podajnik oryginałów
DF-612

Znacznik
faksów
SP-503

Pokrywa oryginałów
OC-508

Faks
FK-507
Separator prac
JS-505
Pamięć
EM-310

Druga linia
faksu
ML-504

Podajnik boczny
MB-502

Automatyczny
dupleks
AD-505

Kaseta na papier
PC-105

Kaseta dużej pojemności
PC-405

Kaseta podwójna
PC-204

bizhub C200 system bazowy

Kaseta pojedyncza
PC-104

W standardzie kontroler Emperon z PCL 5e/c i PostScript3.
Pojemność podajnika papieru do 250 arkuszy (do formatu
A3+ i gramatury 256 g/m2). W standardzie pamięć 576 MB.
AD-505 Automatyczny dupleks Dwustronne kopiowanie i drukowanie
CD-26 Szafka
Szafka z miejscem na papier
CD-26a Szafka
Instalacja bez kasety PC-105
DF-612 Podajnik oryginałów Automatyczne podawanie oryginałów kopiowanych
i skanowanych. Pojemność do 70 arkuszy.
EM-310 Pamięć
512 MB, wymagana między innymi przy dupleksie,
separatorze prac.
FK-507 Faks
Fax w standardzie Super G3
JS-505 Separator prac
Sortuje wykonane wydruki, kopie i faksy

MB-502 Podajnik boczny
ML-504 Druga linia faksu
OC-508 Pokrywa oryginałów
PC-105 Kaseta na papier

PC-104 Kaseta pojedyncza
PC-204 Kaseta podwójna
PC-405 Kaseta dużej
pojemności
SP-503 Znacznik faksów

Opcje wykańczania

druk
dwustronny

sortowanie
krzyżowe

Szafka
CD-26

sortowanie
z przesunięciem
różnych
dokumentów
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Szafka
CD-26a

A6–A3+; 64–256 g/m2; 1x 100 arkuszy
Umożliwia jednoczesny odbiór i wysyłanie faksów
Przykrywa szybę skanera w przypadku braku podajnika
automatycznego oryginałów.
A5–A3; 500 arkuszy; 64–256 g/m2;
wymagana do PC-104;
PC-204; PC-405; CD-26
A5–A3; 1x 500 arkuszy; 64–256 g/m2
A5–A3; 2x 500 arkuszy; 64–256 g/m2
A4; 2 500 arkuszy; 64–256 g/m2
Stempluje faksowane oryginały

Specyfikacja techniczna, bizhub C200

Specyfikacja techniczna
■ Specyfikacja kopiarki
Proces kopiowania
Toner
Prędkość
kopiowania/druku A4
Prędkość
kopiowania/druku A3
Prędkość druku dwustronnego A4 (opcja)
Czas oczekiwania na
pierwszą kopię/wydruk A4
Czas przygotowania do pracy
Rozdzielczość kopii
Odcienie szarości
Liczba kopii
Format dokumentów oryginalnych
Powiększenie
Funkcje kopiowania

■ Specyfikacja systemu
Pamięć wewnętrzna
Interfejsy komunikacyjne
Protokół sieciowy
Rodzaje ramek

Elektrostatyczne kopiowanie laserowe
Tandem
Toner polimeryzowany Simitri® HD
W kolorze do 20 str./min
W czerni i bieli do 20 str./min
W kolorze do 9,8 str./min
W czerni i bieli do 9,8 str./min
W kolorze do 18 str./min
W czerni i bieli do 18 str./min
W kolorze 13,5 s.
W czerni i bieli 10,0 s.
Około. 90 s.
600 x 600 dpi
256 odcieni
1–999; tryb przerwania operacji
A5 –A3
25–400% w odstępach co 0,1%
Automatyczna zmiana rozmiarów
Wywoływanie pracy
2w1
4w1
Regulacja koloru
Poprawa tekstu
Kopiowanie na papierach błyszczących

Automatyczny podajnik
papieru
Formaty papieru
Gramatura papieru
Pojemność pojemników
papieru
Kaseta 1
Podajnik ręczny (opcja)

■ Specyfikacja drukarki
Rozdzielczość druku
Procesor kontrolera
Język opisu strony
Systemy operacyjne

Czcionki drukarkowe
Funkcje drukowania

600 x 600 dpi
Power PC 440EP@667MHz
PCL 5e/c; PCL XL 3.0
PostScript 3
Windows 2000/XP/XP64
Windows VISTA 32/64
Windows Server 2000/2003/2003x64
Macintosh OSX 10.2; 10.3; 10.4
OSX 10.4 (wersja Intel)
80x PCL Latin
136x PostScript 3 Emulacja Latin
Funkcja Direct Print obsługująca pliki PDF i TIFF;
programowanie prac – funkcja „Easy Set”; poddruk;
znak wodny; N-up, tryb plakatowy; wydruk bezpieczny
(opcja)

Kaseta 2 (opcja)
Kaseta 3 (opcja)
Kasety 3+4 (opcja)
Kaseta dużej pojemności (opcja)
Automatyczny druk
dwustronny (opcja)
Tryby wykańczania (opcja)
Pojemność odbiorcza
(bez finiszera)
Wydajność tonera
Wydajność sekcji obrazowania
Pobór mocy
Wymiary urządzenia
(Sz. x Gł. x W. mm)
Waga urządzenia

Rozdzielczość skanowania
Tryby skanowania
Formaty plików
Definiowane miejsca docelowe
Programy skanowania

Konta użytkowników

Programy

W kolorze do 20 str./min. (300 dpi)
W czerni i bieli do 40 str./min. (300 dpi)
Maksymalnie: 600 x 600 dpi
Skanowanie sieciowe TWAIN; Scan-to-eMail;
skanowanie do FTP; skanowanie do SMB
JPEG, PDF, TIFF (tylko w czerni i bieli)
Do 300
Do 30

■ Specyfikacja faksu (opcja)
Standard faksu
Transmisja faksów
Rozdzielczość faksów
Kompresja faksów
Modem faksowy
Definiowane miejsca docelowe
Funkcje faksu

Offset; grupowanie; sortowanie
Maksymalnie: 250 arkuszy
Czarny 24k; CMY 18.5k
Czarny 60k; CMY 45k
220-240 V / 50/60Hz
poniżej 1,25 KW (system)
620 x 688 x 648
Około 68 kg

■ Funkcje systemu

■ Specyfikacja skanera
Szybkość skanowania

Standardowa: 576 MB, maks.: 1088 MB
10-Base-T/100-Base-TX Ethernet; USB 2.0
TCP/IP
Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet
SNAP
Do 70 oryginałów;
A5–A3; 38–128 g/m2
A6 – A3+ (311 x 457 mm); formaty użytkownika
64–256 g/m2
Standardowo: 250 arkuszy
Maksymalnie: 3 350 arkuszy
250 arkuszy; A6 – A3+; formaty użytkownika;
64–256 g/m2
100 arkuszy; A6 – A3+; formaty użytkownika;
64–256 g/m2
500 arkuszy; A5–A3; 64–256 g/m2
500 arkuszy; A5–A3; 64–256 g/m2
2 x 500 arkuszy; A5–A3; 64–256 g/m2
2 500 arkuszy; A4; 64–256 g/m2
A5–A3+; 64–256 g/m2

Super G3
Analogowa; i-Fax; IP-Fax
Maksymalnie: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
MH; MR; MMR; JBIG
Transmisja z prędkością do 33,6 Kb/s
Do 300
Polling; przesunięcie transmisji w czasie; transmisja do
pamięci; PC-Fax; do 30 programów faksowania
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Do 50 kont użytkowników;
Obsługiwane Active Directory (nazwa
użytkownika+hasło; określanie dostępu do funkcji
użytkownika
PageScope Net Care Device Manager
PageScope Data Administrator
PageScope Direct Print
Print Status Notifier

■

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 jednostronnym 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.

Konica Minolta
Business Solutions Polska sp. z o.o.
ul. Muszkieterów 15
02-273 Warszawa
Tel.: + 48 (22) 560 33 00
Fax: + 48 (22) 560 33 03
www.konicaminolta.pl
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