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Konfiguráció

bizhub 164 fekete-fehér multifunkciós berendezés

Több mint
egy megbízható másoló

Egyszerű és erős másoló:

A bizhub 164 rugalmasan és megbízhatóan elvé-
gez minden másolási munkát 16 lap/perces se-
bességgel. Az első másolat ideje 8 mp még A3-
as eredeti méret esetén is - tökéletesen alkalmas 
diagrammok, újság részletek, könyvoldalak vagy 
magazinok lemásolására.
A bizhub 164 egyértelműen strukturált operációs 
kezelőpanelje egyszerűvé teszi a használatot. A 
zegyszerű operációs és felhasználói beállítások 
garantálják a berendezés hatékonyságát és ter-
melékenységét.
Az egyszerű üzembehelyezésnek köszönhetően 
a felhasználók gyakorlatilag azonnal használhat-
ják a berendezést. Új funkció a kártyamásolás, 
amely segítségével egyszerűen lemásolhatóak 
pl. személyi igazolvány, jogosítvány akár egy lap-
ra is.

A másolatok meggyőző minőségét biztosítja a 
Simitri HD polimerizált festék, amely a legapróbb 
részletekig visszaadja a másolt dokumentumot. 
A valódi előnye ennek a tonernek, hogy nem 
hagy foltot, nem csíkoz, még akkor sem, ha a 
dokumentum nyirkossá válik. A festék megbízha-
tósága abban rejlik, hogy ellenáll a hajtások által 
előforduló töredezésnek, ezáltal megnöveli a do-
kumentum használhatóságának idejét. A bizhub 
164-ben a toner cseréje egyszerűen és gyorsan 
végrehajtható.

A bizhub 164 erős és megbízható fekete-fehér másoló a mindennapi feladatokra A3-as méretig, – de még ennél 
is több! Vonzó ára mellett a berendezés rendkívüli rugalmasságot kínál standard nyomtató és szkennelési funk-
cióiknak köszönhetően és tökéletes eszköz kis irodák számára.



Tulajdonságok Előnyök

Robosztus másoló hozzá-
adott funkciókkal

Rugalmas másolás, 
szkennelés és nyomtatás 
A3-ban

Egyszerű működés Installálás után rögtön 
használható

Alacsony energiafelhasz-
nálás

Környezetbarát és megfi -
zethető mükődés

Kis méret Kis helyigény és könnyű - a 
legkisebb sarokban is elfér

Rugalmas nyomtatás és szkennelés:

A bizhub 164 nem csak egy A3-as másoló, 
hanem szkenner és nyomtató is egyben. 
Így alkalmas nagyobb munkák elvégzésére, 
mint például: ajánlatok, számlák, árlisták, 
prospektusok és berendezés dokumentációk 
nyomtatására, szkennelésére. 

A rugalmas papír és a széles skálájú papírsúly 
kezelésnek köszönhetően a berendezés képes 
sokféle média nyomtatására, mint például:  
vastag papír, vékony papír, újra papír stb.

A fekete-fehér TWAIN szkennelés  biztosítja  a  
dokumentumok egyszerű archiválhatóságát, 
amely leginkább a kisirodák számára jelent 
előnyt. Ezzel elkerülhető, hogy egy időben több 
100 fájl felhalmozódjon a berendezés memó-
riáját terhelve. A fontos dokumentumok, mint 
például a szerződések vagy számlák, köny-
nyen szkennelhetőek és azonnal archiválha-
tóak, melynek köszönhetően a későbbiekben 
egyszerűen és gyorsan megtalálhatóak illetve 
nyomtathatóak, amennyiben szükséges.

Költségmegtakarítás és környezetvédelem:

A bizhub 164 az energiatakarékos működésének 
köszönhetően tökéletes megoldás azok számá-
ra, akiknél a költség megtakarítás fontos szem-
pont. Az olyan funkciók, mint a 2 az 1-re vagy 4 
az 1-re és a kártyamásolás segít a papír és festék 
megtakarításban, azzal hogy két vagy annál is 
több eredetit helyez egy papírra. Az üzemkész és 
az energiatakarékos üzemmódban energia meg-
takarítást érhet el, továbbá garantálja az állandó 
rendelkezésre állást a gyors felfűtési időnek kö-
szönhetően.

A bizhub 164 biztosítja a hosszú élettartamot és 
a szakszerűséget. A Konica Minolta nagykapa-
citású festékének köszönhetően nincs szükség 
sűrű cserére. Ugyanakkor a toner alacsony fi xá-
lási hőmérséklete hozzájárul az energia megta-
karításhoz és ezáltal költség megtakarításhoz is.

A bizhub 164 alacsony teljesítményigénynek 
köszönhetően megkapta az Energy Star tanú-
sítványt. A bizhub 164 a maga piacán könnyen 
vezető pozicíóba kerülhet.



Másolási tulajdonságok
Típus
Elektrosztatikus lézer

Festék
Simitri HD polimerizált toner

Másolási sebesség A4
max.16 lap/perc

Másolási sebesség A3
max. 9,1 lap/perc

Első másolat
8 mp

Felfűtési idő
29 mp

Másolási felbontás
600 x 600 dpi

Féltónus
256 szürkeárnyalat

Másolatszám
1–99

Eredeti méret
Max. A3

Kicsinyítési-nagyítási arány
50–200%, akár 1%-os lépésekben

Másolási funkciók
2 az1-re, 4 az 1-re,
denzitás beállítás,
szortírozás, csoportosítás,
kártyamásolás

Nyomtatási tulajdonságok
Nyomtatási sebesség A4
max.16 lap/perc

Nyomtatási sebesség A3
max. 9,1 lap/perc

Nyomtatási felbontás
600 x 600 dpi

Kontroller
120 MHz

Nyomtatási nyelv
GDI

Meghajtók
Windows 2000
Windows XP 32/64
Windows VISTA 32/64
Windows 7 32/64
Windows Server 2003 32/64
Windows Server 2008 32/64

Nyomtatási funkciók
vízjel, n-up

Szkennelési tulajdonságok
Szkennelési felbontás
Max.: 600 x 600 dpi x 1 bit

Szkennelési módok
TWAIN, WIA szkennelés

Rendszer tulajdonságok
Rendszer memória
32 MB

Interfész
USB 2.0, USB 1.1

Papírméret
A5–A3
egyedi papírméretek

Papírsúly
64–157 g/m2

Papírkapacitás
Standard: 250 lap
Max.: 350 lap

Tálca 1
250 lap
A5–A3
egyedi (90–297 x 140–432 mm)
64–157 g/m2

Kézitálca (opció)
100 lap
A5–A3
egyedi (90–297 x 140–432 mm)
64–157 g/m2

Kimeneti kapacitás
Max. 250 lap

Havi terhelhetőség
Ajánlott: 1 700 oldal
Max.: 12 000 oldal

Toner élettartam
Max. 11 000 oldal

Festékező egység élettartam
Max. 55 000 oldal

Teljesítményigény
220-240 V / 50/60Hz
Max. 800 W
Nyomtatás: 253 W
Üzemkész: 70 W
Energiatakarékos: 1,8 W

Méretek (Szél. x Mély. x Mag.)
570 x 531 x 449 mm

Tömeg
Kb. 24,2 kg 

Az Ön Konica Minolta Üzleti Megoldások part-

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 változtatásához a Konica Minolta engedé-
lye szükséges.

Konica Minolta Magyarország Kft.
1117 Budapest
Galvani u. 4.
Tel.: 06-40-200-423
E-mail: ugyfel@konicaminolta.hu

Műszaki tulajdonságok


