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Színes multifunkciós berendezés
bizhub C252

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 írásbeli engedélye szükséges.

bizhub C252
 A csapatjátékos

Másolási tulajdonságok

Típus
indirekt képátíró szalagos tandem 
technológia, 4 db duplalézerfejes 
nyomtatómű

Festékező
TMSimitri  polimerizált, gömbszemcsés,

viasztartalmú festék

Első másolat (A4 keresztben)
Színes: kevesebb, mint 11,7 mp
Fekete-fehér: kevesebb, mint 8,4 mp 

Másolási sebesség (A4 keresztben)
Színes/két színű: max. 25 másolat/perc
Fekete-fehér: max. 25 másolat/perc

Másolási sebesség (A3)
Színes/két színű: max. 13 másolat/perc
Fekete-fehér: max. 13 másolat/perc

Másolási felbontás
600 x 600 dpi

Féltónus
256 árnyalat

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

Másolatszám
1-999, visszaszámlálással, 
megszakítási lehetőséggel

Másolási memória
1024 MB

Másoló merevlemez
Standard, 40 GB

Másolási funkciók
Színek precíz beállítási lehetősége,
tesztnyomtatás funkció, szerkesztési 
funkciók, fényes nyomtatási mód, 
kisfüzet készítési funkció, munkák 
ellenőrzése, költségfigyelés

Nyomtatási tulajdonságok

Nyomtatási sebesség (A4 keresztben)
Színes/két színű: max. 25 nyomtatás/perc 
Fekete-fehér: max. 25 nyomtatás/perc

Nyomtatási sebesség (A3)
Színes/két színű: max. 13 nyomtatás/perc
Fekete-fehér: max. 13 nyomtatás/perc

Nyomtatási felbontás
1800 x 600 dpi

Processzor

Nyomtatási memória
1024 MB (másolási memóriával megosztva)

Nyomtató merevlemez
Standard, 40 GB 
(másoló merevlemezzel megosztva)

Emuláció
PostScript 3, PCL 6c (PCL 5c + XL 2.1)

Interfész
Ethernet 10BaseT/100BaseTX
opcionális USB 2.0 és IEEE1284

Meghajtók
Windows 98SE/Me/NT4.0/2000/XP, 
Macintosh 9.x, 10.x, Server NT4.0/2000/2003, 
Linux, Unix, Citrix

Szkennelési tulajdonságok

Szkennelési sebesség
25 szkennelés/perc (A4)

Szkennelési módok
TWAIN-, FTP-, SMB-, merevlemezre-, 
e-mail címre szkennelés, PDF, tömörített PDF, 
TIFF és JPEG formátumban

Szkennelési felbontás
Max. 600 x 600 dpi

Szkennelési címek
Max. 2100 cím (egyedi + csoportos), 
LDAP támogatás

Faxolási tulajdonságok (opció)

Modem sebesség
Max. 33,6 kbps (Super G3)

Faxolási felbontás
Max. 600 x 600 dpi

Kódolás
MH, MR, MNR, JBIG

Faxolási címek
Max. 1000 cím

PowerPC750FX/466 Mhz (64 bit)

Faxolási funkciók

Általános tulajdonságok

Opcionális automatikus eredeti adagoló
Max. 100 lap eredeti egyoldalas vagy 
kétoldalas másolása/szkennelése

Papírméret
A6-A3 kifutó (max. 311 x 457 mm), 
egyedi papírméretek (max. 297 x 1200 mm)

Papírsúly
260-256 g/m

Papírkapacitás
850 lap (max. 3350 lap)

Kézi adagoló
Max. 150 lap, papírméret felismerés

Papírkimenet
Max. 1250 lap

Duplex egység
Standard, automatikus kétoldalas nyomtatás/másolás

Laprendezési módok (opcionális)
Tűzés, lyukasztás, hajtogatás, 
könyvformátum készítés, címezhető tálca

Felmelegedési idő
Kevesebb, mint 110 mp

Méretek (szél. x mély. x mag., mm)
650 x 755 x 771

Tömeg (alapgép)
Kb. 95 kg

Polling, idő késleltetés,
bizalmas mappába helyezés, FTP, SMB, PC Fax

bizhub C252
Műszaki adatok

Havi nyomtatási és másolási kapacitás (A4):
Ajánlott: 25.000 lap; max.: 40.000 lap

Az Ön Konica Minolta partnere:



Még több funkció az

üzleti sikerhez
 Simitri™ polimerizált festék       Hagyományos festék

C252

Színes multifunkciós berendezés
bizhub C252

A sokoldalúság a kommunikációban rejlik

A bizhub C252 különlegessége abban rejlik, hogy miközben 
ára, és fekete-fehér lapköltsége megegyezik egy azonos 
teljesítményű fekete-fehér multifunkciós berendezésével, 
színes lapköltsége is kedvezően alacsony. A berendezés 
sokoldalúsága lehengerlő, ugyanakkor könnyűszerrel hasz-
nálható a hétköznapi irodai munkákra és átveszi bármely 
másoló vagy nyomtató helyét az irodában.
 
A  Konica Minolta bizhub C252 a legmodernebb színes 
„négy az egyben” technológiát egyesíti a fekete-fehér 
multifunkciós berendezésekkel: színesben és fekete-
fehérben nyomtat, másol és szkennel. Az opcionlis fax 
egységgel egyszerűen lehet faxot küldeni a világ bármely 
részére. 
A Konica Minolta Emperon™ nyomtatásvezérlő technológi-
ának köszönhetően kiváló színminőségre és gyors sebes-
ségre képes, már alapváltozatban is használható a PCL vagy 
PostScript 3 nyomtatási emuláció.  Az erős hardverkonfigu-
ráció egyszerre több feladat folyamatos végzésére is 
kitűnően alkalmas (multitasking).

Az opcionális beépíthető finisher a lapokat rendezi, félbe-
hajtja, tűzi, lyukasztja. Segítségével prospektus, füzet, 
Direct Mail levél előállítása is lehetséges. A bizhub C252 
alapváltozatban kínálja duplex egységet, amivel kétoldalas 
nyomtatásra és másolásra, akár A3 kifutó méretben is 
lehetőség nyílik.

A kisebb cégek mellett a nagyobb vállalatok is hatékonyan 
és költségtakarékosan tudják használni a bizhub C252 
színes multifunkciós berendezést, mert a fekete-fehér és a 
színes nyomatok, másolatok, szkennelések számát szemé-
lyenként is kontrollálni lehet, miközben bármelyik funkció 
akár színesben, akár fekete-fehérben le is korlátozható.

Automatikus megoldások

A bizhub C252 az automatikus megoldások terén is tud újat 
mutatni, hiszen sokféle automatikus funkció segíti a 
felhasználót az igényes, kreatív munkában.

• Automatikus színfelismerés - biztosítja, hogy csak a 
   színes dokumentumok legyenek színes technológiával
   nyomva
• Automatikus papírfelismerés - a berendezés automati-
   kusan választja ki a legmegfelelőbb nyomtatási/másolási 
   papírméretet a munkához
• Automatikus papíradagolás - nincs megállás ha az egyik 
   papírfiók kiürül. Ha ugyanaz a média van a másik papírfi-
   ókok egyikében, akkor a bizhub C252 automatikusan 
   onnan folytatja  a munkát
• Automatikus zoom - a berendezés az eredeti dokumen-
   tumhoz állítja a nyomtatási méretet

Színesben és fekete-fehérben is gyorsan

A bizhub C252 egyaránt 25 lap/perces sebességgel nyomtat 
és másol színesben és fekete-fehérben. A nyomatok 
kiemelkedő minősége a Konica Minolta egyedi polimerizált 
festékének, a Simitrinek köszönhető. A Simitri™ kémiai 
úton előállított, gömbszemcsés festék: a szemcsék 6,5 
mikron méretűek és viaszt is tartalmaznak, így nincs szük-
ség olajozó egységre a nyomtatáshoz. Ez a speciális toner 
egyenletes képminőséget tesz lehetővé: használatával nem 
csak a vonalak és a kis karakterek, hanem a fényképek és 
illusztrációk nyomtatásakor is biztosított a tökéletes repro-
dukció. Szkennelés

Box

Nyomtatás

Színes és
fekete-fehér

Helyi/hálózat

E-mail

Ismétlés

PCL/PSTWAIN hálózat

FTP

SMB

E-mail

Megosztás

Boxba
szkennelés

Másolás

Faxolás
IP-Fax

i-Fax

SIP-Fax
Super G3

Fax

 

MK-704
második fax egység

EK-702
USB 2.0/IEEE1284
interfész

PC-203
papíradagoló fiók (2  x 500 lap)

PC-403
nagykazetta (2.500 lap)
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kártyája
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interfész
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FK-502
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