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Kancelářský systém bizhub C250

bizhub C 250

Na vaší práci záleží
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Více pro váš

úspěch
Pro úspěch v podnikání potřebujete být lepší než
konkurence. Musíte být výkonnější, spolehlivější,
pružnější a produktivnější než ostatní.
Přestože nový bizhub C250 společnosti Konica
Minolta zabere méně než půl metru čtverečního,
zvládne více, než byste čekali. Kvalitní černobílé
i barevné tisky za dobrou cenu však nejsou to
jediné, co umí.
Multifunkční bizhub C250 kopíruje, tiskne, skenuje a faxuje – to vše v jednom kompaktním celku,
který nejen zvýší vaši výkonnost, produktivitu
a pružnost, ale také uspokojí všechny požadavky
moderní kanceláře na komunikaci.

Simitri TM polymerovaný toner

Běžný toner
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Na kvalitě záleží – na ceně také
Kvalita má svoji cenu. Ale proč platit více?
Bizhub C250 sníží vaše náklady na tisk
a díky SimitriTM, inovačnímu polymerovanému
toneru, zároveň zlepší kvalitu zobrazování.
Bezolejové extra jemné částice toneru produkují
ostré černobílé texty a jasně barevné, matné
i lesklé obrázky.
Bizhub C250 je vybaven vysoce přesnou
tiskovou jednotkou, která obsahuje čtyři oddělené

zobrazovací jednotky. To vše ze dvou
důvodů: rychlost a přesnost zobrazení.
Díky jednoprůchodové technologii zobrazování
tiskne s rychlostí 25 stran za minutu jak
černobíle, tak barevně. Každá zobrazovací jednotka je vybavena zařízením s dvojitým laserovým
paprskem pro vyšší přesnost a lepší stabilitu.
A protože každá barva je vytvářena nezávisle,
není třeba používat přídavná pohyblivá zrcadla.
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Více funkcí pro

větší pohodlí
Nový bizhub C250 je všestranné multifunkční
zařízení s nevídanými schopnostmi. Jeho funkce
jsou navrženy tak, aby zjednodušily vaši práci,
zlepšily výrobní proces a zvýšily produktivitu.
Díky unikátnímu tiskovému řadiči EmperonTM
poskytuje zařízení bizhub C250 rozsáhlé tiskové
možnosti s PCL 6c a Post-Script 3 již ve standardu. Intuitivní rozhraní řadiče umožňuje rychlé
a snadné nastavení i těch nejkomplikovanějších
tisků. A nástroj EasySet usnadňuje síťovou
konfiguraci, která může být dále zkopírována
ostatním uživatelům zařízení bizhub.

Pro vaše specifické potřeby jsou zde některé
další funkce. S funkcí Image Repeat například
rychle a jednoduše vytisknete množství vizitek
na papír A4. Nebo můžete použít funkci N-up
pro tisk více originálů na stranu, abyste ušetřili
papír.

Navíc EmperonTM poskytuje takové funkce jako
mix-plex pro kombinaci jednostranného
a oboustranného tisku v jedné úloze nebo
s volitelným faxem možnost PC faxování.
A protože řadič EmperonTM je schopen pracovat na dalším úkolu, zatímco tiskne ten
předchozí, bizhub C250 plní vždy vaše přání
s maximální možnou rychlostí.
Velká dotyková obrazovka velmi usnadňuje
práci s bizhub C250, který má také některé
automatické funkce, jako např. rozeznání
velikosti papíru, výběr zásobníku, rozeznání
barevného a černobílého tisku, automatický
zoom a automatické přepnutí z prázdného
zásobníku na plný. Jediné, co musíte udělat vy,
je umístit originál a stisknout tlačítko Start.

Narozdíl od obyčejného stolního skeneru
můžete s bizhub C250, díky volitelnému
podavači dokumentů, skenovat celé dokumenty
naráz a poslat je do svého počítače, na síťový
server, do uživatelské schránky nebo kamkoliv
jinam e-mailem. Pro rychlé a snadné zasílání
můžete rozsáhlé dokumenty převést do formátu
PDF nebo Compact PDF a obrázky mohou
být rovněž převedeny do formátu JPEG, aby
bylo možné je použít ve vašich dalších dokumentech a prezentacích.
V paměti C250 může být uloženo až 2100
e-mailových, FTP nebo SMB adres. Díky
podpoře LDAP máte přímý přístup do
e-mailové databáze vaší společnosti. A ještě
něco: pokud některé skenované úlohy děláte
pravidelně, uložíte si svá nastavení a místa
určení pro pozdější vyvolání jediným tlačítkem.

Mnoho společností stále k distribuci
dokumentů na papíře používá fax. Bizhub C250
lze doplnit faxem Super G3, který nabízí funkce
důvěrného přenosu a příjmu faxu, možnost
vyžádání si informací z faxového serveru
na zavolání, digitální příjem faxu a načítání
obrázků. Můžete automaticky přesměrovat
faxy, kam potřebujete, nebo faxy od určitých
uživatelů nasměrovat do uživatelské schránky.
Uživatelská schránka, tak jak je navržená
společností Konica Minolta, rozšiřuje možnosti
bizhub C250 za hranice obyčejného multifunkčního zařízení. Na pevném disku 40 GB,
který je již ve standardu, může být zřízeno
až 1000 uživatelských a veřejných schránek,
které se podobají počítačovým složkám.
Každá schránka může obsahovat kopírovací
a tiskové úlohy pro rychlý dotisk bez nutnosti
dalšího zpracovávání, skenované soubory pro
stažení nebo přenos uvnitř i vně firmy a faxové
dokumenty pro archivaci nebo přesměrování.
Veřejné schránky usnadňují sdílení informací
nebo poskytují přístup k často používaným
souborům (např. formulářům). Uživatelské
schránky vyžadují přístupový kód, který
zajišťuje bezpečnost a důvěrnost souborů.

Průhlednost nákladů a jejich rozvržení jsou pro
každé kancelářské prostředí důležité. Bizhub
C250 nabízí dva efektivní nástroje pro kontrolu
a správu nákladů: komplexní centrální systém
správy nákladů počítá všechny strany, které
vyrobí jedinec nebo oddělení, a usnadňuje
tak získat velmi dobrý přehled o nákladech
až na jednotlivá střediska. S využitím funkce
PageScope Data Administrator může být tento
systém kompletně nastaven přes síť.
Funkce autentifikace uživatele umožňuje stanovit individuální přístup ke všem nebo jen
k některým funkcím zařízení či k barevnému
nebo černobílému tisku až pro 1000 uživatelů.
Je také možné stanovit limity objemu pro jednotlivé uživatele nebo jejich skupiny. Jestliže
chcete používat více než jeden bizhub nebo
máte více než 1000 zaměstnanců, jednoduše
je připojte na Windows Active Directory server
a použijte pro nastavení přístupů uživatelská
jména a hesla platná pro PC.
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Více dokončovacích
možností pro profesionálnější

výsledky
Kvalita tisku sama o sobě neznamená profesionální dokument – důležité jsou rovněž možnosti
dokončování. Bizhub C250 neposkytuje jenom
všestranné dokončování, ale také řadu funkcí pro
efektivní práci s papírem.
Dokončovací možnosti zařízení bizhub C250
zahrnují rohové sešívání, sešívání do knihy
(dvě svorky nalevo), děrování (4 otvory) a zpracování brožur – automatickou výrobu ve středu
sešitých a přehnutých brožur. Možnost kombinace kterékoliv z těchto funkcí s funkcí mixedmedia, která umožňuje definovat různé zdroje
papíru pro jednotlivé strany v rámci jedné úlohy,
vám zaručí, že vaše dokumenty budou vždy
nepřehlédnutelné! Až budete tvořit svoji příští
zprávu, použijte např. oddělovače kapitol;
vašim produktovým informacím dejte kvalitní
desky nebo si vytvořte svoji vlastní prodejní
brožuru!

Pro podporu této funkce umožňují první zásobník
a ruční podavač přímé podávání papíru s hmotností až 256 g/m2. Aby vaše pošta působila
profesionálně, můžete například na dopisní
obálky natisknout své logo nebo nejnovější slogan! Z těchto dvou zásobníků můžete rovnou
podávat OHP folie, nálepky s adresami, nálepky
s logy a jiná speciální média.
Zapomeňte na jednoúčelová stolní zařízení, která
omezují Váš výkon a všestrannost vaší práce.
Soustřeďte veškerou svou komunikaci do jednoho bodu a dejte pracovním skupinám, týmům
a kancelářím své společnosti přístup k široké
nabídce funkcí obsažených v kompaktním
bizhub C250. Je to opravdové multifunkční
zařízení, které je více než jen kopírka, tiskárna,
skener a fax!

Automatická duplexní jednotka zařízení bizhub
C250 zpracuje média o hmotnosti až 256 g/m2,
což je v této třídě multifunkčních zařízení
jedinečné! Nyní můžete tisknout vysoce kvalitní
desky, pohlednice nebo profesionální oboustranné vizitky, prostě cokoliv, co vyžaduje těžší papír.
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Technická specifikace
Technické údaje kopírky
Kopírovací systém
Tandemový typ
nepřímý elektrofotografický
jednotka se 4 laserovými dvojpaprsky
Tonerový systém
SimitryTM polymerovaný toner
Rychlost kopírování/ tisku A4
Barevně: až 25 kopií/výtisků za min.
Mono: až 25 kopií/ výtisků za min.
Rychlost kopírování/ tisku A3
Barevně: až 13 kopií/ výtisků za min.
Mono: až 13 kopií/ výtisků za min.
1. kopie/ výtisk
Barevně: 11.7 s (A4)
Mono: 8.4 s (A4)
Zahřívání
Méně než 110 s (funkce časovače)
Rozlišení při kopírování
600 x 600 dpi
Gradace
256 odstínů
Vícenásobné kopírování
1–999, s režimem přerušení
Formát kopírovaného originálu
A5–A3
Zvětšení
25%–400% po krocích 0,1%
Možnosti kopírování:
Režim obálka a kapitola, zkušební výtisk,
seřizovací testovací výtisk, lesklý režim,
barevná úprava, kreativní funkce, vyvolání
úlohy, paměť pro nastavení úlohy

Technické údaje tiskárny
Rozlišení tisku
Max. 600 x 1800 dpi
Procesor řadiče
PowerPC750FX @ 466 MHz
Jazyk popisu stránky
PCL 6c (PCL 5c + XL 2.1)
PostScript 3

Operační systém
Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP
Macintosh 9.x/10.x
Server NT4.0/ 2000/2003
Unix, Citrix
Rozhraní
10/100Base-T Ethernet,
USB 2.0 (volitelně)
IEEE1284 (volitelně)

Údaje o systému
Paměť systému
1024 MB sdílených s kopírkou
Pevný disk systému
40 GB sdílených s kopírkou
Automatický podavač originálu
až 100 originálů

Technické údaje skeneru

Tisknutelný formát
A5 až A3 rozšířený,
uživatelské formáty papíru

Rychlost snímání
Až 25 snímků/ min.

Gramáž papíru
64 až 256 g/m2

Rozlišení snímání
Max. 600 x 600 dpi

Vstupní kapacita papíru
Standardně: 850 listů
max.: 3 350 listů

Režimy snímání
TWAIN
snímání do SMB
snímání do FTP
snímání do emailu
snímání do schránky
snímání do iFaxu
Formáty souborů
JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF

Výstupní kapacita papíru
Max. 1 250 listů
Automatický duplex
A5–A3 rozšířený
64–256 g/m2
Objem kopírování/ tisku (měsíčně)
Doporučeno: 25 000
Max.: 40 000

Směry snímání
2100 (jednotlivě i skupinově), podpora LDAP

Spotřeba energie
220 – 240 V/ 50 Hz
1.5 kW nebo méně

Technické údaje faxu

Rozměry systému (šxhxv, mm)
653 x 755 x 771

Standardní fax
Super G3
Rozlišení faxu
Max. 600 x 600 (ultrajemné)
Komprese faxu
MH, MR, MMH, JBIG
Rychlost faxu (baud rate)
až 33.6 Kbs
Směry faxování
1 000 (jednotlivě i skupinově)
Funkce faxu
Výzva (polling), časový posun
přesměrování do emailu
příjem do zabezpečené schránky
PC fax

Hmotnost systému
cca 94 kg

Funkce systému
Bezpečnost
ISO 15408 EAL3
Účtování
1000 uživatelských účtů
Podpora Active Directory
(jméno + heslo)
Definovatelný přístup k uživatelským funkcím
Software
PageScope NetCare
PageScope Cabinet
PageScope NetSetup
PageScope Data-Administrator
PageScope Box Utility
PageScope Spooler

Všechny údaje o množství papíru se týkají papíru formátu A4 o 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.
Uváděné kapacity paměti se týkají papíru formátu A4 s pokrytím tonerem uvedeným v příslušné poznámce.
Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
Konica Minolta neručí za to, že jakékoli uvedené ceny nebo technické údaje nemohou obsahovat chybu.
Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.
Microsoft, Windows a logo Windows jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených
státech a/nebo jiných zemích.
Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných
vlastníků a jako takové jsou uznávány.

Pro další informace prosím kontaktujte svého prodejce:

Konica Minolta
Business Solutions Czech, spol. s r. o.
INFOLINKA: 800 130 130
Technická podpora 466 029 029
www.konicaminolta.cz

