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bizhub C203, bizhub C253 és bizhub C353

Megjelenésben jeles:
Az innovatív InfoLine dizájn nemcsak a könnyű felhasználhatóságot teszi lehetővé, 
hanem az összes bizhub modellt a divatos megjelenésnek köszönhetően egy vonzó 
központi elemmé teszi bármilyen vállalati környezetben.

Hatékonyság:
    -  Továbbfejlesztett nyomtatási, szkennelési, faxolási és box funkciónak köszön-
        hetően a mindennapi kommunikációs folyamatok racionalizálhatók, idő
        megtakarítást és teljes mértékű irodai hatékonyságot eredményezve.
    -  PageScope szolgáltatások széles kínálatával könnyen automatizálhatóak a 
        telepítési eljárások, könnyen ellenőrizhető a gépek állapota, valamint haté-
        kony eszközkezelés valósítható meg.
    -  A bizhub C203/ C253/ C353 lehetővé teszi az USB eszközre történő közvet-
        len szkennelést, valamint az USB eszközről történő közvetlen nyomtatást.

Páratlan felhasználói fiók szolgáltatások:
Az egyedülálló felhasználói fiók (User Box) funkció tökéletes és hatékony információ 
tárolást és kezelést tesz lehetővé a belső merevlemez segítségével.

Széleskörű szkennelési lehetőség:
A bizhub C203/ C253/ C353 alapvető szkennelési tulajdonságai közé tartoznak, 
az e-mailre, FTP-re, SMB-re és „box”-ba történő szkennelés, a következő 
szkennelési formátumokat biztosítva: többlapos PDF vagy XPS, JPG és TIFF. 

         Kommunikatív nyomtatás:
        -   Poszter mód - mellyel óriás méretű plakátok készíthetők el maximum
             16 db  A3-as lapból.
        -   Praktikus egymásra másolás (image overlay) funkció.
        -   Egyedülálló banner nyomtatás funkció- maximum 1,2 m hosszúságban,
              gyorsan és egyszerűen.
        -   Speciális fekete-fehér funkció - mellyel a nyomtatás még akkor is
              lehetséges, ha a színes toner kifogyott.
        -    Automatikus színfelismerés - biztosítja, hogy csak a tényleges színes
              dokumentumok legyenek színes technológiával nyomva.
        -    Automatikus papír kiválasztás - segítségével elkerülhető a helytelen 
              formátumra történő nyomtatás.
        -   Simitri High Definition (HD) festék - az apró és egyenletes méretű             
              festékrészecskékkel, a Konica Minolta Simitri R  HD egy teljesen új
              színes világba enged betekintést az irodai felhasználók részére. A
              bizhub C203/ C253/ C353 rendelkezik egy festéktakarékos funkció-
              val, mellyel 50%-os megtakarítás is elérhető, így nagy mértékben
             hozzájárul a költséghatékonysághoz.
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A mindentudó kollégák

Megbizható biztonság:
A bizhub modellek biztonsági megoldásai biztosítják a felhasználók 
számára az adatok és a bizalmas információk biztonságát. A szigorú 
biztonsági normákat betartva a bizhub C203/ C253/ C353 az „Álta-
lános Kritériumok” (Common Criteria) által tanusított irodatechnikai 
termék, mely teljes mértékben megfelel a legújabb ISO 15408 EAL3 
előírásoknak.

Biometrikus azonosítás:
A Konica Minolta biometrikus hitelesítést fejlesztett ki: biometrikus
azonosítás, egyedileg azonosítja az ujj tulajdonosát. Ez hatékonnyá és 
biztonságosabbá teszi az autentikációt, és kiemelendő, hogy ezután 
nincs szükség különböző jelszavak memorizálására sem.

CS Remote Care:
A távfelügyeleti rendszer segít az irodai berendezéseket felügyelni, 
így azok megbízhatóbban müködnek, miközben a nem várt leállások 
minimalizálhatók.

Windows Vista támogatás:
Biztosítja az egyszerű telepítést DPWS-en (Device Profile Web 
Services) keresztül, valamint az XPS file-ok közvetlen szkennelését 
és nyomtatását.
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Másolási tulajdonságok

Másolási eljárás:
Elektrosztatikus lézer másoló, indirekt
képátíró szalagos tandem technológia

Festékező: 
SimitriTM HD polimerizált, gömbszemcsés,
viasztartalmú festék

Másolási sebesség (A4 keresztben):
Színes/ Egyszínű: max. 20 másolat/perc (bizhub C203)
Színes/ Egyszínű: max. 25 másolat/perc (bizhub C253)
Színes/ Egyszínű: max. 35 másolat/perc (bizhub C353)

Másolási sebesség (A3):
Színes/ Egyszínű: max. 12,5 másolat/perc  (bizhub C203)
Színes/ Egyszínű: max. 12,5 másolat/perc  (bizhub C253)
Színes/ Egyszínű: max. 17,7 másolat/perc  (bizhub C353)

Első másolat (A4):
Színes/ Egyszínű: 11,7 mp / 7,7 mp  (bizhub C203)
Színes/ Egyszínű: 11,7 mp / 7,7 mp  (bizhub C253)
Színes/ Egyszínű:   8,5 mp / 5,9 mp  (bizhub C353)

Felfütési idő:
kevesebb, mint 80 mp (bizhub C203)
kevesebb, mint 80 mp (bizhub C253)
kevesebb, mint 75 mp( bizhub C353)

Másolási felbontás:
600x600 dpi

Féltonus:
256 árnyalat

Másolatszám:
1-999, megszakítási lehetőséggel

Eredeti formátum:
Max. A3

Kicsinyítési-nagyítási arány.
25-400% (akár 0,1%-os lépésekben is),
Autozoom

Másolási funkciók:
kisfüzet, fedlap és lapbeszúrás, próba másolat, nyomtatási 
teszt beállítás, digital art, munka visszahívás, munka memória, 
posztermód, összemásolás, bélyegzés, másolatvédelem

Nyomtatási Tulajdonságok:

Nyomtatási felbontás:
1800x600 dpi

Processzor:
Power PC MC7447@ 1GHz, 64 BIT 

Emuláció:
PCL 6 (PCL5c + XL 3.0), PostScript 3

Meghajtók:
Windows 2000/XP/XP64
Windows Vista 32/64
Windows Vista DPWS Support
Server 2000/2003/2003 x64
Machintosh 9.x/10.x, 
Unix, Linux, Citrix

Nyomtatási funkciók:
direkt PCL nyomtatás, PS, TIFF, XPS, PDf és titkosított PDF 
fájlokból
Nyomtatás USB memóriáról (opciós)
Mixmedia és Mixplex
Munka program „Easy Set”
Összemásolás, vízjel, másolatvédelem,
Festéktakarékos mód

Szkennelési tulajdonságok

Szkennelési sebesség:
Színes / Egyszínű: max. 70 lap/perc  (300dpi)

Szkennelési felbontás:
Max. 600x600 dpi

Szkennelési módok:
Hálozati TWAIN szkennelés,
e-mail címre szkennelés,
FTP szkennelés,
SMB szkennelés, 
Box-ba szkennelés, 
DPWS szkennelés, 
USB-re szkennelés, 

Fájl formátumok:
JPEG, TIFF, XPS, PDF, Compact PDF, titkosított PDF

Szkennelési címjegyzék:
2.100 (egyedüli + csoportos), LDAP szerver támogatás

Szkennelési funkciók:
Jegyzet (szöveg/idő/dátum) PDF-ben
max. 400 munkaprogram

Faxolási tulajdonságok
(opció)

Fax. Standard:
Super G3

Fax átviteli mód:
Analóg, i-Fax, IP-fax, SIP-fax

Fax felbontás:
Max. 600x600 dpi (ultra finom)

Kodólás:
MH, MR, MMH, JBIG

Modem sebesség:
Max. 33,6 kbps 

Fax címek:
2.100 (egyedüli + csoportos)

Fax funkciók:
Polling
Time shift
Pc-Fax
Bizalmas box-ba vétel,
vétel e-mail-be, FTP, SMB

Rendszeradatok

Rendszermemória:
1.024 MB

Merevlemez:
60GB

Interfész:
10/100/1000-Base-T Ethernet
USB 2.0

Opciós automatikus eredeti lapadagoló:
Max. 100 lap eredeti adagolása

Papírméret:
A6-A3 kifutó,
Banner papír max.1200x297 mm

Papírsúly:
64-256 g/m    (összes papírfiókból)
max. 271 g/m   (kézi lapadagolóból)

Papírkapacitás:
1150 lap (max. 3650 lap)

Papírkimenet:
Max.: 1.200 lap

Duplex egység:
A5-A3 kifutó
64-256 g/m

Laprendezési módok (opciós):
Eltolásos rendezés, tűzés, lyukasztás, 
hajtogatás, könyvformátum készítés

Havi terhelhetőség:
Ajánlott/ Max: 25.000/ 35.000 (bizhub C203)
Ajánlott/ Max: 30.000/ 45.000 (bizhub C253)
Ajánlott/ Max: 40.000/ 60.000 (bizhub C353)

Teljesítményigény:
220-240 V /50/60Hz
Max.: 1,5 kW

Méretek:
640 x 849 x 770 mm

Tömeg:
kb.99 kg

Rendszer jellemzők

Biztonsági tanusítvány:
ISO 15408 EAL3

Költségfigyelés:
1.000 felhasználói költséghely
Active Directory támogatás
(felhasználó név + jelszó)
Felhasználói hozzáférés meghatározás
Biometrikus hitelesítés
(ujj érhálozat) (opciós)
IC kártyaolvasó (opciós)
Költség menedzselő szerver (opciós)

Szoftvercsomag:
PageScope NetCare
PageScope Data Administrator
PageScope Box Operator
PageScope Workware (Demo)
Direct Print Utility
Print Status Notifier
Log Management Utility
Driver Packaging  Utility
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Az Ön Konica Minolta Üzleti Megoldások partnere

Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta kellékeket,
alkatrészeket és papírt használjon. A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés 
nélkül megváltoztathatja. A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibákért nem felel.
Minden márkanév a jogos tulajdonosához tartozik.

A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bárminemű változtatáshoz a Konica Minolta engedélye szükséges.

Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft.
1117 Budapest, Galvani u. 4.  Tel.: 464-9000 Fax.: 464-9069
E-mail: info@konicaminolta.hu
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