
F/F nyomdaipari rendszerek

 SRA3+ fekete – fehér digitális nyomdaipari rendszer
 Akár 7 500 oldal óránként

bizhub press 
1052e/1250e/1250ep

Ahol nagy mennyiségű fekete – fehér terméket nyomtatnak nem kell többet félni a gyártási kapacitás szűk 
keresztmetszettől és a határidőktől, inkább élvezheti a fokozott hatékonyságot, a maximális megbízhatóságot a bizhub 
PRESS 1052e/1250e/1250eP digitális nyomdaipari rendszerekkel. A kereskedelmi nyomdák, nyomdai szolgáltatók és 
házon belüli központi nyomdák figyelmébe ajánlva a bizhub PRESS 1250e/eP digitális nyomdaipari rendszer akár 125 
oldal/perc A4 és 70 oldal/perc A3, a bizhub PRESS 1052e digitális nyomdaipari rendszer 105 oldal/perc A4 és 60 oldal/
perc A3 sebességgel képesek maximális teljesítményt nyújtani.
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az ön előnyei 
A bizhub PRESS 1250e SzéRiávAL

Finiselési lehetőségek

– Cserélhető lyukasztókéses lyukasztás  
és 2 és 4 lyukas lyukasztás

– 6 különböző típusú hajtási mód
– Átépítő készlet 3. féltől származó 

finisherekhez
– Nagykapacitású kirakó
– Minimális emberi beavatkozás igény a 

költségek optimalizálásáért
– Watkiss PowerSquareTM 224 finisher 

támogatás – szögletes gerincű füzet 
készítés

megbízhatóság, magas minőség

–  Tartós kivitel hosszú élettartamú 
alkatrészek és kellékek

– Elő-hátoldai regisztráció beállítás 
szkenner segítségével (SMA)*

–  Szalagos transzfer képátvitel
–  Nyomtatás magas teljesítménnyel és 

hatásfokkal
–  Hatékony nyomtatás, alacsony 

példányszámú munka esetén is

kíVáló nyomtatásVezérlő

– Konica Minolta saját 
nyomtatásvezérlője

– Munkafolyamatok integrálása a Fiery 
nyomtatásvezérlőbe a Fiery Central 
Solo segítségével

– Opcionális Creo nyomtatásvezérlő 
IC-309m

– Felhasználóbarát kezelhetőség

környezettudatosság

– Környezettudatos beszerzési politika
– Csökkentett CO2-kibocsátás
– ISO 14001-es minősítés
– Csökkentett környezeti terhelés
– Magasabb hatásfok a zöld értékek 

szem előtt tartása mellett

egyszerű használat

– Egyszerű papírkatalógus beállítás
– Könnyen követhető kijelzői utasítások 

a könnyű kezelhetőségért és a 
beavatkozási idő csökkentéséért

kiFinomult médiakezelés

– Levegő rásegítéses papírtovábbítási 
technológia

– Akár 18 000 vagy 14 000 lapos be-
meneti és 5 000 lapos papírbeszúrási 
kapacitás

– Akár 11 papíradagoló tálcás kivitel a 
folyamatos nyomtatásért

átFogó médiakezelés

– Akár 350 g/m2 súlyú papírkezelés 
szimplex módban és 300 g/m2 súlyú 
papírkezelés duplex módban

– Papírferdeség-érzékelő rendszer
– Professzionális bevonatos papír- és 

borítékkezelés
– Mechanikus papírsimítás, mint 

alapfelszereltség
– Opcionális papírhűtő, visszanedvesítő 

és simító egység a sokféle nyomdai 
termékek gyárthatóságáért 

nagy teljesítmény

bizhub PRESS 1052e
– Akár 105 oldal/perc (A4)
– Akár 57 oldal/perc (SRA3)
– Akár 6 300 oldal/óra (A4)
– Akár 3 420 oldal/óra (SRA3)

bizhub PRESS 1250e/eP
– Akár 125 oldal/perc (A4)
– Akár 66 oldal/perc (SRA3)
– Akár 7 500 oldal/óra (A4)
– Akár 3 960 oldal/óra (SRA3)

kész nyomdai termékek

– 50 oldalas füzetkészítés, frontvágással 
és opcionális gerinchajtással, 
oldalvágással és négyzetes  
gerincformálóval

– 102 oldalas automata spirálozási 
képesség

– Könyvkötés, akár 30 mm-es  
gerincvastagsággal

– 100 oldalas tűzési képesség, a kapcsok 
méretre vágásával

– Nagyfokú automatizáció és  
termelékenység

kíVáló képminőség

– 1 200 x 1 200 dpi-s felbontás 
– Tónus görbe állíthatóság
– Simitri® HD toner technológia
– Denzitás ellenőrző technológia az új 

nyomtatási alkalmazásokhoz

* Not for bizhub PRESS 1250eP
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RENDSzER TuLAjDONSÁgOK

Felbontás  1 200 x 1 200 dpi
kezelhető papírsúly 40–350 gsm/m2

duplex egység 40–300 gsm/m2

papírméret Min.: 95 x 139 mm 
 Max.: 324 x 483 mm (PF-703-mal)
maximum nyomtatási terület  314 x 483 mm (PF-703-mal)
bemeneti papírkapacitás Alapgép tálcái max: 3,000 lap 
 Max.: 18 000 lap
kimeneti papírkapacitás Max.: 15 000 lap (plusz az altálcák)
méretek (szé x mé x ma) 990 x 910 x 1,454 mm
tömeg  375 kg

NyOMTATÁSI TuLAjDONSÁgOK

bizhub press 1052e 
nyomtatási sebesség a4 105 oldal/perc
 6 300 oldal/óra
nyomtatási sebesség a3 60 oldal/perc
 3 600 oldal/óra
nyomtatási sebesség sra3 57 oldal/perc
 3 420 oldal/óra

bizhub press 1250e/ep 
nyomtatási sebesség a4 125 oldal/perc
 7 500 oldal/óra
nyomtatási sebesség a3 70 oldal/perc
 4 200 oldal/óra
nyomtatási sebesség sra3 66 oldal/perc
 3 960 oldal/óra

NyOMTATÁSvEzéRLő TuLAjDONSÁgOK

saját fejlesztésű konica minolta vezérlő
külső Creo vezérlő iC-309m

SzKENNELéSI TuLAjDONSÁgOK*

szkennelési sebesség (a4)  Akár 105 oldal/perc
szkennelési felbontás 1 200 x 1 200 dpi
szkennelési módok TWAIN scan; Scan-to-HDD; Scan-to-FTP;  
 Scan-to-SMB; Scan-to-eMail
szkennelési formátum PDF; TIFF; secured PDF; XPS

MÁSOLÁSI TuLAjDONSÁgOK*

árnyalat 256 színárnyalat
első másolat/nyomat elkészülési ideje Kevesebb, mint 2.8 mp. (A4)
nagyítás 25–400%, 0,1%-os lépésekben
beállítható másolatszám 1–9 999

KIEgéSzíTőK

levegő rásegítéses papírtálca   PF-706
lapbeszúró átépítő kit (pF-706-hoz)   PP-701
levegő rásegítéses papírtálca   PF-703
Fűtőegység (pF-703-hoz)   HT-505
lapbeszúró egység   PI-PFu
papírsimító egység   Ru-509
nedvesítő egység (ru-509-hez)   HM-102
Cserélhető késes lyukasztóegység   gP-501
papírátvezető egység   Ru-510
automata spirálozó egység   gP-502
Fedlapbeszúró, hajtogató és lyukasztó egység  FD-503
nagykapacitású kirakó egység   LS-505/LS-506
kisfüzet készítő egység   SD-506
kisfüzet készítő egység   SD-513
gerinchajtó egység (sd-513-hoz)   CR-101
oldalvágó egység (sd-513-hoz)   Tu-503
négyzetes gerincformáló (sd-513-hoz)   FD-504
ragasztókötő egység   PB-503
tűzős finisher   FS-532
kisfüzet készítő egység (Fs 532-höz)   SD-510
lyukasztó egység (Fs 532-höz)   PK-522
utóbeillesztő egység (Fs 532-höz)   PI-502
Fixáló egység (boríték nyomtatáshoz)   EF-102
átépítő készlet 3. féltől származó finisherekhez  MK-737
kivehető merevlemez kit   RH-101 & HD-511
Watkiss powersquare™ 224kr  

 műszaki tulajdonságok

 ajánlott konfigurációk
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