Zachovejte si
dokonalý přehled

Jednoduchý, výhodný

Stále více a více firem až dosud přesvědčených,
že barevný tisk a kopírování není nic pro ně, mění
svůj názor. A právě Konica Minolta bizhub C200 jim
pomůže ve finálním rozhodnutí. Jde o ekonomicky
velmi výhodný stroj s jednoduchou obsluhou, ideální
jako náhrada dosavadní černobílé kopírky, tiskárny
nebo i faxu. Vysoká kvalita tisku a stylový vzhled
stroje jsou dostatečně reprezentativní pro každou
firmu, ale přitom není potřeba platit za komplikované
funkce větších strojů, vyžadované korporacemi.

Návrat k přirozeným barvám
Jednoduchá obsluha a ovládání v češtině
• Grafický dotykový ovládací panel výborně vede uživatele.
•	Uživatel není obtěžován nastavováním složitých funkcí, požadované
nastavení je vždy záležitostí několika doteků.
•	Jednotné rozhraní ovladačů poskytuje díky jednotnému vzhledu
a struktuře velmi snadné a pohodlné ovládání bez zbytečného matení
a tápání občasných uživatelů.
•	Volitelný tisk zabezpečených úloh zamezuje pomíchání s cizími
dokumenty a chrání před nepovolanými pohledy na citlivé údaje.
•	Možnost odesílání a příjmu faxů je rozšířena o faxování dokumentů
přímo z PC.

Vysoká kvalita tisku díky toneru Simitri HD
•	Nový polymerovaný toner Simitri HD zaručuje hladké barevné
přechody, ostrý tisk a jasné a živé barvy a větší zobrazitelný rozsah
barev než má offset tisk.
•	Vysoká odolnost výtisků proti vlhkosti a slunečnímu záření dovoluje
použití v exteriérech.
•	Výborné schopnosti tisku na nestandardní média dovolují snadný tisk
vizitek, novoročenek a dalších materiálů.

bizhub C200 – bohaté možnosti rozšíření
Podavaè originálù
DF-612

Kryt originálu
OC-508

Razítkovací jednotka
SP-503

Fax kit
FK-507

Oddìlovaè úloh
JS-505
Pamìť
EM-310

2. linka pro fax
ML-504

Duplex
AD-505
Vícenásobný boèní vstup
MB-502

Kazeta na papír
PC-105

Velkokapacitní kazeta na papír
PC-405

2 kazety na papír
PC-204

Rychlé a efektivní odesílání dokumentů
Stroj bizhub C200 je standardně vybaven efektivním odesíláním naskenovaných dokumentů pomocí e-mailu. Podporuje barevné i černobílé předlohy
formátu až A3, skenovat lze do formátů vícestránkového PDF, JPG a TIFF.
Díky schopnosti přihlášení pomocí protokolu POP3 před odesíláním dokumentu je bizhub C200 vhodný i do menších firem nebo odloučených pracovišť, která nemají vlastní poštovní server a komunikují pomocí veřejných
poštovních serverů.
Volitelný faxový modul pak dovoluje využití odesílání z paměti i příjmu
dokumentů do paměti stroje, stejně jako odloženého vysílání.
V obou případech lze využívat adresář kontaktů přímo ve stroji, který může
obsahovat až 300 adres.

1x Kazeta na papír
PC-104

Stolek kopírky
CD-26

Technické specifikace
Specifikace kopírování
Způsob tisku: Kopírovací proces
Elektrostatický laserový
Tandemový, nepřímý
Tonerový systém
Polymerovaný toner Simitri® HD
Rychlost kopírování/tisku A4
Barevně až 20 str/min
Černobíle až 20 str/min
Rychlost kopírování/tisku A3
Barevně až 9,8 str/min
Černobíle až 9,8 str/min
1. kopie/výtisk
Barevný 13,5 s (A4)
Černobílý 10 s (A4)
Zahřívání
Přibližně 37 s, úplný restart 90 s
Rozlišení při kopírování
600×600 dpi
Gradace
256 odstínů
Vícenásobné kopie
1–999, režim přerušení
Formáty předlohy
A5–A3
Měřítko
25–400% s krokem 0,1%
Automatické přizpůsobení
Kopírovací funkce
Vyvolání úlohy, 2 v 1, 4 v 1, nastavení barev,
lesklý režim, zvýraznění textu
SPECIFIKACE TISKU
Rozlišení při tisku
600 x 600 dpi
Procesor řadiče
PowerPC MC440EP, 667 MHz
Jazyky popisu stránky
PCL 5e/c + XL3.0
PostScript 3

Operační systémy
Windows 2000/XP/XP64
Windows VISTA 32/64
Macintosh 10.2; 10.3; 10.4 (intel)
Server/2000/2003/2003 x64
Velikost papíru
A6 až A3+ (311×457 mm); vlastní formáty
Gramáž papíru
64 až 256 g/m2
Automatický oboustranný tisk (volitelně)
A5 až A3+
64 až 256 g/m2
Tiskové funkce
Ukládání nastavení „Rychlé nastavení“,
přetisk, vodoznak, N v jedné, plakát, volitelně
zabezpečený tisk

Přenos faxu
Analogový, i-Fax, IP-Fax
Rozlišení faxu
Maximálně: 600×600 dpi (velmi jemné)
Faxová komprese
MH, MR, MMH, JBIG
Faxový modem
až 33,6 kb/s
Cílové adresy
až 300
Faxové funkce
Výzva, odložené odeslání, PC-Fax
Přenos z paměti
až 30 přednastavení

SPECIFIKACE SKENERU
Rychlost skenování
Barevně až 20 orig/min
(300 dpi, z podavače)
Černobíle až 40 orig/min
(300 dpi, z podavače)
Rozlišení skeneru
Maximálně: 600 × 600 dpi
Automatický podavač originálů
Volitelný oboustranný na až 70 originálů,
A5-A3
Režimy skenování
Skenování do e-mailu
Formáty souborů
JPEG, PDF, TIFF (jen černobíle)
Cílové adresy
Až 300
Skenovací funkce
Až 30 přednastavených úloh

ÚDAJE O SYSTÉMU
Systémová paměť
576 MB standardně, max. 1 088 MB
Rozhraní
10-Base-T / 100-Base-T Ethernet
USB 2.0
Vstupní kapacita papíru
Standardně: 250 listů
Maximálně: 3 350 listů
Výstupní kapacita papíru
Standardně: 250 listů
S oddělovačem úloh: max. 200 listů
Možnosti dokončování (volitelně)
Odsazování, skupinkování, třídění
Spotřeba energie
220 – 240 V / 50/60Hz
Méně než 1,25 kW (systém)
Rozměry stroje (š×h×v, mm)
620×688×648
Hmotnost stroje
cca 68 kg

SPECIFIKACE FAXU (volitelný)
Faxový standard
Super G3

SYSTÉMOVÉ FUNKCE
Účtování
až 50 účtů uživatele/oddělení

Poznámky:
Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m2.
Všechny údaje o rychlosti skenování, kopírování nebo tisku se týkají papíru formátu A4, který je skenován, kopírován nebo tištěn napříč,
ve vícestránkovém režimu a jednostranně.
Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
©2008 KONICA MINOLTA, všechna práva vyhrazena. Vyhrazujeme si právo na změny bez předchozího upozornění, údaje jsou založeny na
informacích dostupných v době tvorby materiálu. Logo KONICA MINOLTA, bizhub a Simitri HD jsou obchodní známky nebo registrované obchodní
známky společnosti KONICA MINOLTA. Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo
obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.
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