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Fekete-fehér digitális többfunkciós berendezések

Mûszaki adatok

bizhub 250/350

Kompakt kreativitás

Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft.
Tel.: 464-9000 Fax: 464-9069

E-mail: info@konicaminolta.hu
1117 Budapest, Galvani u. 4. ·  · 

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

            The essentials of imaging

Az Ön Konica Minolta Partnere:

bizhub 250/350

Másolási tulajdonságok Szkennelési tulajdonságok Általános tulajdonságok

Elsõ másolat: Szkennelési sebesség: Papírméret:

Kevesebb, mint 6 mp Max. 70 szkennelés/perc (200 dpi) A6 - A3

Max. 41 szkennelés/perc (600 dpi)
Másolási sebesség (A4): Papírsúly:

25 másolat/perc (bizhub 250) 60 - 210 g/m2Szkennelési felbontás:

35 másolat/perc (bizhub 350) Max. 600 x 600 dpi
Papírkapacitás:

1150 lap, max. 3650Másolási sebesség (A3): Szkennelési módok:

14 másolat/perc (bizhub 250) TWAIN szkennelés, FTP szkennelés és e-mail
Laprendezési módok:35 másolat/perc (bizhub 350) címre szkennelés
offszet, munkák elkülönítése,

tûzés, lyukasztás, középhajtás (opció)Másolási felbontás:
Fax tulajdonságok

600 x 600 dpi
Felmelegedési idõ:

Max. modem sebesség:
kevesebb, mint 26 mpFéltónus:

33,6 kbps
256 szürkeárnyalat

Méretek (szél. x mély. x mag., mm):
Kódolás:

677 x 710 x 718Kicsinyítési-nagyítási arány:
MH, MR, MMH, JBIG

25 - 400% (0,1%-os lépésekben)
Tömeg:

Kompatibilitás:
kb. 74 kgMásolási memória:

Super G3
192 MB standard

Terhelhetõség:320 MB maximum Fax memória:
bizhu 250:

Másolási memóriával megosztva
Max: 28 000 A4/hó, ajánlott 7 000 A4/hóNyomtatási tulajdonságok
bizhub 350:Egyéb funkciók:
Max: 48 000 A4/hó, ajánlott 10 000 A4/hóNyomtatási felbontás: Internet fax, PC fax, egy nyomógombos

max. 600 x 600 dpi hívás, gyorshívás, polling, mailbox fogadás

Nyomtatási memória:

Másolási memóriával megosztva

192/320 MB

Emulációk:

PCL 5e/6

PostSricpt 3e

Interfész:

USB, IEEE 1284 (párhuzamos),

Ethernet 10/100 BaseT hálózati kártya

(opció)

Meghajtók:

Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003

Macintosh 9.2/10.2



250/350

Internet fax (i-fax) lehetõséggel, ezáltal lehet-
séges a dokumentumok faxolása a világ bár-
mely pontjára egy helyi hívás költségéért, egy-

A Konica Minolta többfunkciós berendezései, szerûen az Interneten keresztül, az egyetlen 
a bizhub 250 és a bizhub 350 a modern iro- elõfeltétel egy i-fax a fogadó oldalán.
dák dokumentumkezelési igényeit teljes mér- A Konica Minolta bizhub 250 és bizhub 350 di-
tékben kielégítik. Egyszerre kínálják a kíváló agrammokat, képeket 256 szürkeárnyalatban 
minõségû másolást, a gazdaságos nyomtatást és 600 x 600 dpi felbontásban nyomtat és má-
és a gyors szkennelést. sol, ezzel biztosítja, hogy az eredeti dokumen-
A Konica Minolta bizhub 250/350 többfunkci- tum minden részlete nagy pontossággal le-
ós dokumentumkezelõ rendszerek 25/35 lap/ gyen reprodukálva.
perc sebességgel nyomtatnak és másolnak. A A bizhub 250 és bizhub 350 alapkiépítésben 
Crown technológiára épülõ Konica Minolta 1150 lap papírkapacitású, amely akár 3650 

2lapra is bõvíthetõ. A gépek 60 - 210 g/m  súlyú Emperon nyomtatási technológiának köszön-
papírt képesek kezelni, és minimum A6, maxi-hetõen hatékonyan hajtják végre a nyomtatási 
mum A3 méret másolására, nyomtatására feladatokat. A szkennelési funkció segítségé-

250 alkalmasak. A kimeneti papírkapacitás maxi-vel a bizhub  és a bizhub 350 archiváló 
mum 1200 lap.rendszerként is alkalmazható. A berendezések 

33,6 A standard duplex egységgel automatikus bõvíthetõk egy  kbps adatátvitel sebessé-
G3 kétoldalas nyomtatásra, eredeti adagolóval gû Super -as faxegységgel, így egyszerûen 

kétoldalas másolásra is lehetõség van A5-A3-megoldható a gazdaságos és gyors faxküldés 
2és fogadás. Mindkét gép rendelkezik opciós as méretig, 90 g/m  súlyú papírra is. 

bizhub 250/350
Fekete-fehér digitális többfunkciós berendezések

Több funkció, kiváló minõség

OC-502
eredeti tetõ

DF-605
eredeti adagoló

FK-503 fax egység

ML-502 többvonalas fax egység

SP-501 fax bélyegzõ

SU-501 szkenner egység

HD-504 merevlemez (40 GB)

EM-303 memória bõvítés (32 MB)

EM-304 memória bõvítés (64 MB)

EM-305 memória bõvítés (128 MB)

EK-502 párhuzamos interface kit

JS-502
Munka szeparátor
tálca

SD-502
gerinctûzõ,
hajtogató
egység

MT-501
címezhetõ
tálca

FS-5O8
beépített
finisher

OT-601
kiegészítõ
laprendezõ tálca

PU-501
lyukasztó egység

PC-202
papírkazetta
(2x 500 lap)

PC-102
papírkazetta
(1x500 lap)

PC-402
papírkazetta
(2x1,250 lap)

Desk
gépasztal

Konfigurációk
széles választéka

    Kreatív 
elvárásokra

 a
fekete-fehér

megoldás 


