
   bizhub C451
Idealne rozwiązanie dla wymagających

System biurowy bizhub C451

http://www.easycopy.pl

http://www.easycopy.pl/kserokopiarki/kserokopiarki-poleasingowe-kolorowe/kserokopiarka-konica-minolta-bizhub-c451.html
http://www.easycopy.pl


Nowy bizhub C451 firmy Konica Minolta oferuje idealną równowagę druku kolorowego i 
monochromatycznego dla biura! W tym eleganckim urządzeniu wielofunkcyjnym, firma Konica Minolta 
połączyła sprawdzoną technologię bizhub z najnowszymi innowacjami technicznymi, zapewniając 
zaawansowane narzędzie komunikacyjne, które obsłuży praktycznie wszystkie zastosowania biurowe.

Idealna równowaga 
                   w biurze

TWAIN network Scan-to-eMailScan-to-Box/Personal BoxScan-to-SMBScanning Scan-to-FTP

Sharing Box-to-Box Distribution Box

Printing

Faxing

CopyingColour, Black&White

PC-Faxi-FaxIP-Fax

Colour, Black&White

Super G3 FaxSIP-Fax

Local/network PCL/PS

Reprint

Opcje infrastrukturalne

■ Dzięki tej samej  prędkości druku, wynoszącej 
45 stron na minutę w kolorze oraz w druku mono, 
imponującemu pakietowi funkcji, bizhub C451 łączy 
w sobie zalety wydajnego urządzenia kolorowego 
oraz wszechstronnej i elastycznej drukarki 
monochromatycznej. Zaawansowane funkcje 
drukowania, skanowania, Box, współpracy sieciowej 
oraz wydajne przetwarzanie danych powodują, 
że nadaje się ona zarówno do kreatywnych 
zastosowań z zakresu marketingu, sprzedaży, 
jak i do środowisk kontrolnych i logistycznych.

■ Oferując zaawansowaną technologię, taką jak engine 
obsługujący pracę jednoczesną, zespół lasera 
dwuwiązkowego oraz nagrzewanie indukcyjne, 
bizhub C451gwarantuje najwyższą precyzję, obsługę 
wielu różnych mediów i niezrównaną wydajność 

energetyczną. O wysokiej jakości druku decyduje toner 
polimeryzowany nowej generacji, firmy Konica Minolta 
– Simitri®HD.

■ Innowacyjne funkcje bezpieczeństwa, w tym 
rewolucyjny system identyfikacji żyłek palca ręki 
i bezstykowy czytnik kart IC (opcja), chronią 
informacje znajdujące się w bizhub C451. Co więcej, 
bogaty pakiet narzędzi z zakresu oprogramowania 
serwisowego i administracyjnego umożliwia 
kompleksowe zarządzanie urządzeniami, co znacząco 
ułatwia pracę administratora.

Niezależnie od tego, czy wymagany jest druk 
kolorowy, czy też czarno-biały, bizhub C451 stanowi 
idealną odpowiedź na zróżnicowane wymagania 
użytkowników.
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Toner polimeryzowany Simitri HD®

Dzięki mikroskopijnym cząstkom tonera o jednolitym 
kształcie, opatentowany toner Simitri® HD firmy 
Konica Minolta gwarantuje niezrównaną jakość obrazu. 
Idealnie ostry tekst, linie, łagodne przejścia oraz 
wyjątkowa odporność kolorów na blaknięcie zapewniają 
doskonałą trwałość wydruków. Bizhub C451 to znakomite 
rozwiązanie do druku materiałów profesjonalnych, takich 
jak ulotki reklamowe czy broszury, gdyż nadruk nie łamie 
się i nie odchodzi w miejscach zagięcia. Co więcej, 
wysokiej jakości powierzchnia o niskim połysku umożliwia 
pisanie długopisem  na każdym wydrukowanym 
dokumencie.

Sterownik EmperonTM nowej generacji

Unikalna, opatentowana technologia kontrolera 
EmperonTM firmy Konica Minolta stanowi integralną 
część ogólnej architektury systemu i pozwala na płynną 
integrację bizhub C451 z niemal każdym środowiskiem 
sieciowym. Ponieważ Emperon współpracuje z Windows, 
Mac, UNIX, Linux i Citrix, jest on kompatybilny z prawie 
każdą infrastrukturą biurową, gwarantując imponującą 
wydajność oraz moc.
 

Konfiguracje

Kreatywny 
druk
Zapewniając doskonałą jakość kolorów w 
kreatywnym biurze, bizhub C451 nadaje świeżość 
i elegancję kolorowym dokumentom każdego 
rodzaju! Wydajność jest niezrównana, o czym 
decyduje całkowicie nowy engine urządzenia, który 
zwiększa wydajność druku oraz zapewnia stabilną 
reprodukcję kolorów. Zaawansowana technologia 
MFP firmy Konica Minolta obejmuje następujące 
zasadnicze funkcje: 

Kompleksowe zarządzanie kolorami

Sterownik EmperonTM zapewnia niezwykle 
wydajne, zautomatyzowane zarządzanie kolorami 
do standardowych zadań. Użytkownik może łatwo 
pobierać i stosować profile ICC, zapewniając 
stabilną reprodukcję kolorów oraz bardziej wydajną 
eksploatację tonerów kolorowych. Co więcej, 
opcjonalny sterownik IC-409 udostępnia szereg 
elastycznych narzędzi zarządzania kolorami, które 
zapewniają profesjonalnym użytkownikom znakomite 
pole do popisu, jednocześnie dając pożądany efekt.
 

Technologia utrwalania indukcyjnego

Zastosowana w bizhub C451 technologia utrwalania 
indukcyjnego to prawdziwa innowacja, która 
minimalizuje pobór energii i maksymalizuje wydajność 
energetyczną. Zapewniając optymalną temperaturę, 
nagrzewanie indukcyjne umożliwia stapianie toneru przy 
niższej temperaturze. Dzięki zastosowanej technologii  
asortyment obsługiwanych mediów zostaje poszerzony, 
obejmując papier o gramaturze do 300 g/m2 .
 

100% wydajność druku dwustronnego

Za sprawą nowo opracowanego mechanizmu druku 
dwustronnego, który zawiera specjalny system wałka 
odwracającego, bizhub C451 jest jednym z pierwszych 
urządzeń wielofunkcyjnych, które gwarantuje 100% 
wydajność druku i kopiowania dwustronnego 
– umożliwia to szybką produkcję druków reklamowych, 
broszur i innych dokumentów drukowanych po obu 
stronach arkusza.
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Przystępna cena i prosta obsługa 

Specjalny tryb pracy powoduje, że bizhub C451 
kontynuuje druk nawet po wyczerpaniu tonera 
kolorowego. Jest to jedno z wielu rozwiązań 
ułatwiających obsługę, które przyspieszają 
i upraszczają wykonywanie codziennych prac 
biurowych. Dodatkowym elementem jest koncepcja 
uniwersalnej konstrukcji firmy Konica Minolta, która 
zapewnia prostą, bezproblemową obsługę bizhub 
C451. Dla przykładu – duży, kolorowy wyświetlacz 
z ekranem dotykowym, który można regulować 
w dwóch płaszczyznach w celu uzyskania znakomitej 
widoczności pod każdym kątem.

Kolorowe urządzenie bizhub C451, może bez żadnej trudności konkurować z urządzeniami monochromatycznymi 
pod względem wydajności. Niezwykle przystępna cena wydruków i kopii czarno-białych powoduje, że bizhub 
C451 jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla wszystkich codziennych zadań biurowych, które nie wymagają koloru. 
Jednocześnie zaawansowane funkcje skanowania, faksowania, Box, drukowania i wykańczania upraszczają 
komunikację wewnątrzbiurową, zapewniając najwyższe poziomy wydajności oraz wygody obsługi.

Prawdziwie konkurencyjne rozwiązanie 
do druku monochromatycznego

Kompaktowe

i wszechstronne wykańczanie

Kompaktowy, modularny zespół wykańczający 
(opcja) dodatkowo zwiększa wszechstronność 
bizhub C451. Jednostka zszywająca integruje się 
całkowicie z korpusem maszyny, nie powiększając 
jej gabarytów. Funkcje wykańczania obejmują m.in. 
zszywanie, składanie, zaginanie listów i tworzenie 
okładek – jest to idealne rozwiązanie do złożonej 
dokumentacji wielostronicowej, raportów itp.

Opcje wykańczania

zszywanie 

dwupozycyjne

funkcja 

rozdziału

zszywanie drukowanie 

dwustronne

tworzenie 
broszur

sortowanie 
i grupowanie

mixplex i 

mixmedia 

składanie druk 
banerów
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Unikalna funkcja Box

Zaawansowana funkcjonalność Box ułatwia 
sprawne zapisywanie i zarządzanie informacjami na 
wewnętrznym dysku twardym. Rozwiązanie User 
Box firmy Konica Minolta umożliwia utworzenie do 
1000 skrzynek z elastycznymi prawami dostępu. 
Do każdej skrzynki można przydzielić  hasło 
i określić ją indywidualnie jako przeznaczoną do 
użytku prywatnego, publicznego lub grupowego 
- idealne rozwiązanie, przykładowo, do wygodnego 
współdzielenia dokumentów w zespole lub dziale. 
Dzięki oprogramowaniu PageScope Box Operator, 
dane zapisane w skrzynce (Box) można pobrać 
i używać bezpośrednio z komputera, podczas gdy 
podgląd umożliwia szybkie przeszukiwanie miniatur, 
ułatwiając znajdowanie poszukiwanych plików.

Wszechstronna funkcjonalność faksu

Bizhub C451 pozwala na wysyłanie i odbiór faksów 
analogowych oferując bardzo zaawansowane 
możliwości transmisji. Dodatkowo funkcje cyfrowe 
pozwalają usprawnić komunikację faksową i ograniczyć 
koszty połączeń. Oprócz cyfrowego faksu istnieje 
możliwość zapisu dokumentów w skrzynkach na 
HDD, przekierowania na e- mail, FTP lub do foldera na 
komputerze. Dodatkowo IP-Faks umożliwia przesyłanie 
faksów w kolorze do innych bizhubów w intranecie. 

Zaawansowane funkcje skanowania

Skanowanie w dużym stopniu usprawnia dystrybucje 
i współdzielenie informacji spełniając ważna rolę  we 
współczesnej komunikacji. Dzięki automatycznemu 
podajnikowi oryginałów C451 wielostronicowe 
dokumenty mogą być skanowane automatycznie 
i przekształcane na pliki elektroniczne w wyjątkowo 
krótkim czasie. Doskonała kompresja ultra compact 
PDF ułatwia dystrybucję dużej ilości dokumentów 
drogą elektroniczną nie powodując dużego obciążenia 
sieci. Bizhub C451 obsługuje funkcje skanowania do 
e-mail, FTP, SMB i Box, a także formaty skanowania 
wielostronicowych dokumentów PDF, JPG i TIFF. 

PC on LAN

PC on LAN

PC on LAN

Scan to SMB

Scan to FTP

Scan to eMail

IP Address fax
Colour fax

Intranet Intranet

Head office

Branch office

LDAP

FaxFaxTIFFCompact PDFCompact PDF

Internet PSTN

Internet

Internet

Client B
Super G3 fax

Overseas PC
eMail attachment

Overseas PC
eMail attachment

Client A
Internet fax

Scan-to-box

Mobile PC
eMail attachment

Wszechstronna komunikacja
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Zapewnienie optymalnej
      wydajności biurowej

użytkownik wprowadzi swoje indywidualne hasło 
bezpośrednio do bizhub C451, dzięki czemu żadne 
poufne dokumenty nie będą pozostawione „luzem”. 
Szyfrowanie PDF zapobiega nieautoryzowanemu 
dostępowi do danych w plikach PDF. Szyfrowana 
komunikacja w sieci (SSL) sprawia, że poufne dane 
są bezużyteczne w razie przechwycenia ich podczas 
transmisji. Szyfrowanie jest również dostępne do 
zabezpieczania danych przechowywanych na 
wewnętrznym dysku twardym bizhub C451.

Bizhub C451 integruje się płynnie z każdą infrastrukturą technologii informacyjnej. Zaawansowana technologia 
komunikacyjna i unikalna Otwarta Platforma bizhub usprawniają i przyspieszają przepływ informacji w biurach, 
jednocześnie zapewniając szybkość i elastyczność  tak wymagane przez użytkowników. Administratorzy 
docenią kompleksowe wsparcie dla dostępu, zarządzania i kontroli zarówno produktu bizhub, jak i innych 
urządzeń znajdujących się w sieci firmy.

Wszechstronne bezpieczeństwo

Bizhub C451 zapewnia kompleksowy zakres funkcji 
zabezpieczeń i podlega certyfikacji zgodnej 
z ISO 15408 EAL3.

■ Prawdziwą innowacją jest opcja biometrycznej 
autoryzacji, w jaką można wyposażyć bizhub 
C451. Funkcja uwierzytelniania żyłek palca ręki 
wykorzystuje obrazy wzorów żyłek przechwycone 
podczas skanowania palca. Autoryzacja 
biometryczna jest bardzo szybka i wygodna w użyciu 
(użytkownicy nie muszą już pamiętać haseł ) oraz 
zapewnia stuprocentową ochronę przed próbami 
nieautoryzowanego użycia. Alternatywnie dostępne jest 
uwierzytelnianie za pomocą bezdotykowej karty IC.

■ Kolejna istotna funkcja bezpieczeństwa to drukowanie 
poufne. Funkcja ta zapewnia, że  każde zadanie 
drukowania jest przetwarzane dopiero wtedy, gdy 
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Skuteczne narzędzia administracyjne

Dzięki pakietowi PageScope Suite, bizhub 
C451 posiada imponujący zestaw narzędzi 
administracyjnych. Pomaga on znacznie ułatwić 
dokonywanie ustawień, i umożliwia łatwą integrację 
sieciową oraz komfortowe zarządzanie urządzeniami. 

■ PageScope Netcare zapewnia wygodną obsługę 
kluczowych zadań administratora, zapewniając szybki 
dostęp i proste monitorowanie poszczególnych lub 
wszystkich urządzeń w sieci. 

■ Automatyczne powiadomienia e-mailowe zwracają 
uwagę użytkowników na stan każdego urządzenia, 
co umożliwia natychmiastowe zajęcie się każdym 
problemem i maksymalizuje czas sprawności 
wszystkich monitorowanych urządzeń.

■ Funkcjonalność PageScope Data Administrator jest 
synonimem wszechstronnego zarządzania kontami 
i danymi. Usprawnia  integrację nowych urządzeń 
z istniejącą  infrastrukturą i upraszcza programowanie 
adresów e-mail. Dane dotyczące uwierzytelniania 
i kont mogą być programowane indywidualnie 
dla poszczególnych użytkowników, obejmując – 
przykładowo - ograniczone prawa dostępu do ściśle 
określonych funkcji, takich jak druk kolorowy. Dzięki 
temu Data Administrator pomaga ograniczać koszty 
i kontrolować wolumen wydruków.

■ Dzięki protokołowi IPv6 nowej generacji, wszystkie 
urządzenia w Internecie posiadają własne adresy IP, 
co umożliwia ich bezpośrednią komunikację. Nowy 
protokół IPv6 znacząco zwiększa liczbę adresów IP 
obsługiwanych przez urządzenia bizhub. Co więcej, 
IPv6 obejmuje pełne wsparcie IPsec, zapewniając 
rozbudowaną funkcjonalność bezpieczeństwa.

CS Remote Care – zdalny system 

diagnostyczny

Zapewniając niezwykle elastyczne wsparcie 
serwisowe, CS Remote Care pomaga utrzymać 
wysoką sprawność urządzeń, minimalizując 
przerwy i maksymalizując dostępność systemu. 
Wszystkie istotne dane systemowe są przesyłane 
bezpośrednio do serwisu Konica Minolta w ramach 
zautomatyzowanego procesu, który w ogóle nie 
wymaga interwencji ze strony użytkownika.

Misją firmy Konica Minolta jest usprawnianie 
komunikacji biurowej. Bizhub C451 firmy Konica 
Minolta oferuje idealną równowagę druku 
kolorowego i monochromatycznego dla biura.

Połączenie PageScope Web Connection

Ta przydatna funkcjonalność sieciowa, 
do której dostęp uzyskuje się poprzez 
standardową przeglądarkę internetową, 
ułatwia monitorowanie urządzeń. Użytkownicy 
mogą wywoływać szczegóły dotyczące 
statusu urządzenia, sprawdzić stan papieru 
i tonera, a także kontrolować i zmieniać 
ustawienia – wszystko za pomocą myszki.
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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 operacji jednostronnych 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.

Państwa partner w dziedzinie rozwiązań biznesowych Konica Minolta:

KONICA MINOLTA 
BUSINESS SOLUTIONS Polska Sp. z o.o.
ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa
tel. +48 (022) 560 33 00
fax +48 (022) 560 33 03
www.konicaminolta.pl

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja kopiarki
System kopiowania
Laserowy Tandemowy, pośredni

Toner
Toner polimeryzowany Simitri® HD

Prędkość kopiowania / drukowania A4
Kolor do 45 stron/min
Mono do 45 stron/min

Prędkość kopiowania / druku A3
Kolor 23 stron/min
Mono 23 stron/min

Pierwsza kopia
Kolorowa 6,5 s. (A4)
Mono 4,8 s. (A4)

Czas nagrzewania
Ok. 85 s.

Rozdzielczość kopiowania
600x600 dpi

Skala szarości
256 odcieni

Wielokrotne kopiowanie
1-9 999
Tryb przerwania

Formaty oryginałów
A5-A3

Powiększanie
25-400% w odstępach 0,1%
Automatyczne skalowanie

Funkcje kopiowania
Rozdział, okładki i przekładki, kopia próbna, 
wydruki testowe ustawień, funkcje cyfrowe. 
Zapamiętywanie ustawień, funkcja plakatu 
Overlay, stemplowanie, ochrona przed 
kopiowaniem

Specyfikacja drukarki
Rozdzielczość drukowania
Max. 1800 x 600 dpi

Procesor kontrolera
PowerPC MC7448 @867 MHz 64 BIT

Język opisu strony
PCL 6c (PCL 5c + XL3.0)
PostScript 3

Systemy operacyjne
Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 
32/64 Server/2000/2003/2003 x64
Macintosh 9.x/10.x
Unix/Linux/Citrix

Funkcje drukowania
Drukowanie bezpośrednie PCL, PS, TIFF, 
PDF, mixmedia i mixplex, programowanie 
ustawień, overlay, znaki wodne, ochrona przed 
kopiowaniem

Specyfikacja skanera
Prędkość skanowania
Kolor do 70 stron/min. (300dpi z ADF)
Mono do 70 stron/min. (300dpi z ADF)

Rozdzielczość skanowania
Max.: 600 x 600 dpi

Tryby skanowania
Skanowanie sieciowe TWAIN
Skanowanie do e- mail
Skanowanie do FTP
Skanowanie do SMB
Skanowanie do Box

Formaty plików
JPEG, TIFF, PDF, Compact
PDF, zaszyfrowany PDF

Miejsca przeznaczenia skanów
2100 (pojedyncze i grupowe), 
obsługa LDAP

Specyfikacja faksu (opcjonalnie)

Standard faksu
Super G3

Transmisja faksu
Analogowa, i- Fax, IP- Fax, SIP- Fax

Rozdzielczość faksu
Max.: 600x600 dpi (ultra-fine)

Kompresja faksów
MH, MR, MMH, JBIG

Modem faksowy
Transmisja z prędkością do 33,6 Kb/s

Adresaci faksów
2100 (pojedynczych i grupowych)

Funkcje faksu
Polling, opóźnione wysyłanie, PC- Fax, 
Przekierowanie do chronionych skrzynek 
Przekierowanie do e- mail, FTP, SMB

Specyfikacja systemu
Pamięć systemu|
1024 MB

Dysk twardy
60 GB

Interfejsy
10-Base-T/100-Base-T/
1,000-Base-T Ethernet
Ethernet, USB 2.0

Automatyczny podajnik oryginałów
Do 100 oryginałów

Rozmiary papieru
A6-A3 full bleed
Formaty użytkownika
Baner 1200 x 297 mm

Gramatura papieru
64-300 g/m²

Pojemność papieru
Standardowa: 3 650 arkuszy
Maksymalna: 6 650 arkuszy

Pojemność tac odbiorczych
Max.: 1 200 arkuszy

Automatyczny duplex
A5-A3 full bleed
64-256 g/m²

Tryby wykańczania (opcje)
Offset, grupowanie, sortowanie, zszywanie, 
dziurkowanie, składanie na środku, broszura

Liczba kopii/wydruków (miesięczna)
Zalecana: 60 000,
Max.: 100 000

Pobór mocy
220-240 V 50/60Hz
Poniżej 2.0 KW (system)

Rozmiary (sz. x gł. x w., mm)
650x777x1,150

Waga urządzenia
Około 190 kg (z PD)

Funkcje systemowe
Bezpieczeństwo
ISO15408 EAL3 (w procesie certyfikacji)

Konta użytkowników
Do 1000 użytkowników
Obsługa Active Directory
(nazwa użytkownika + hasło)
Określenie uprawnień użytkowników
Autoryzacja biometryczna użytkowników 
(układ żył palca) opcja
Autoryzacja IC-Card opcja

Oprogramowanie
PageScope NetCare
PageScope Data Administrator
PageScope Box Operator
PageScope Workware (Trial)
Direct Print Utility
Print Status Notifier
Log Management Utility
Driver Packaging Utility
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