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Kancelářský systém bizhub C350

bizhub C350
Zdokonalte vaše
pracovní postupy.
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Zjednodušte vaše pracovní postupy
Kancelářský systém bizhub C350 nabízí
jednotné řešení pro všechny vaše práce
s dokumenty. Jestliže přemýšlíte o náhradě vaší
staré černobílé kopírky nebo o nákupu barevné
tiskárny - nemusíte už dále hledat. Spolu
s bizhub C350 získáte multifunkční zařízení,
které bude sloužit jako centrum zpracování
dokumentů ve vaší kanceláři. Bez ohledu na to,
zda tisknete barevně nebo černobíle, kopírujete,
skenujete nebo posílate email, bizhub C350
převezme péči o každou vaši úlohu - rychle,
spolehlivě a v bezkonkurenční kvalitě.

Špičková technologie zaručuje vynikající barevné
i černobílé výstupy a přitom zachovává
přijatelnou cenu tisku černobílé stránky. Dnešní
kancelářská pracoviště vyžadují plnou funkčnost
a bizhub C350 tyto požadavky splňuje.
S tiskovým řadičem jako standardním vybavením
umožňuje kopírování, tisk a snímání v jednom.
Tento model nabízí vysokou kapacitu černobílého
zpracování a zároveň poskytuje dokonale
barevné výstupy bez omezení v množství
i kvalitě. Je vždy po ruce pro celý váš pracovní
tým. Jeho pokročilé síťové a bezpečnostní
funkce zaručují bezproblémový provoz
a maximální bezpečnost dat. Objevte přednosti
propojené kanceláře - vyzkoušejte bizhub C350.

Budoucnost

propojené kanceláře.

Netradiční
pojetí
Toto moderní a do sítě
připojitelné kombinované
řešení pro kopírování, tisk
a snímání vytváří fantasticky
barevné a současně cenově
příznivé černobílé dokumenty.

černobíle

Kopírování
Snímání do
emailu
barevně

Snímání
Snímání na FTP
FTP Server

Tisk
Internet-Fax

Snímání TWAIN

černobíle

Snímání na HDD
barevně
bizhub C350 - centrum pro zpracování dokumentu

Prvotřídní
produktivita

Dokonalé síťování
& zabezpečení

Globální
komunikace

Špičková technologie
zaručuje nejen prvotřídní,
ale také velmi rychlé
výstupy. Zároveň nabízí
flexibilitu v materiálech
a bohaté volby dokončování.

Využijte snadné správy,
zabezpečeného
uživatelského přístupu
a možnosti kontroly
nákladů pomocí webového
prohlížeče, stejně jako
těsné integrace do vaší
existující kancelářské sítě.

Centrum pro snadné
snímání do sítě i přímo
do emailu, FTP, iFax
nebo na interní pevný
disk. Využijte ADF
pro automatické snímání
oboustranných dokumentů.
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Kvalita a produktivita
Určitě vás zaujme vysoká kvalita výstupu
z kancelářského systému bizhub C350
zvyšující trvalou produktivitu vaší kanceláře.
Tajemství skvělých výsledků spočívá v uznávaných technologiích firmy Konica Minolta.
Jedná se o kombinaci třetí generace barevné
tiskové jednotky a polymerizovaného toneru.
Díky částečkám velmi malých rozměrů
a nepoužívání zapékacího oleje umožňuje
speciální toner vynikající reprodukci detailů.

S kancelářským systémem bizhub C350 se stala
kombinace kvality a rychlosti reálnou. Za pomoci
tandemové technologie s přenosovým pásem je
tisk neuvěřitelně rychlý - v barevném, černobílém
a dokonce i v oboustranném režimu. Získáte také
velkou flexibilitu v použitelných materiálech,
můžete tedy užívat papíry mnoha různých velikostí
a hmotností. A jestliže požadujete černobílé
zpracování, tento systém může konkurovat
digitálním černobílým strojům.

Klíč k dokonalejší

efektivitě.

Zpracování papíru a dokončování
Kancelářský systém bizhub C350 zvládá více
než jednoúčelová zařízení. Využijte této
ohromující všestrannosti. Vedle třídění, děrování
a sešívání existuje dokončovací režim pro
kompletní tvorbu brožur. Získáváte rovněž
volnost pro práci s širokou řadou typů papírů,
od pohlednicového rozměru A6 pro poštovní
zásilky až po rozšířený rozměr A3 pro přípravu
tiskovin. Dokonce i papír až do váhy 256 g/m2
určený například pro vizitky nebo desky, projde
hladce tímto vysoce výkonným modelem. Navíc
bizhub C350 můžete využít pro kopírování a tisk
nejen na klasický papír. Lze jej použít k výrobě
rozličných materiálů nebo pro distribuci vašich
informací, jako jsou CD nebo adresní štítky
a obálky.

Efektivní síťování
Úplná integrace do sítě je jednou z klíčových
výhod kancelářského systému bizhub C350.
Síťový nástroj PageScope a standardní
webový prohlížeč umožňují monitorovat
činnost zařízení a vkládat administrátorská
nastavení - bez nutnosti instalovat dodatečné
programové vybavení. Správce systému
může nastavit práva pro kopírovací, tiskové
i snímací funkce barevného i černobílého
tisku, případně nastavit množstevní limity.
To chrání nejen proti neautorizovanému
přístupu, ale také pomáhá sledovat náklady.
Navíc zlepšená úroveň sledování umožňuje
přesnější evidenci i účtování projektů.

Finišer brožur nabízí
široký rozsah

Brožura

dokončovacích možností:
třídění, sešívání,
děrování, skládání
a výrobu kompletních
brožur.

Třídění
Stranové třídění

Sešívání

Děrování

Křížové třídění
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Komunikační nástroj pro vaši
kancelář
Kancelářský systém bizhub C350 dovoluje
snímat do sítě snadno a z jednoho místa.
Můžete například připojit nasnímaný dokument
přímo k emailu a poslat ho z bizhub C350
kolegům nebo klientům - bez nutnosti vrátit se
k vašemu počítači. Díky možnosti přímého
odeslání snímaných dokumentů na FTP server
představuje tento model velmi efektivní způsob
sdílení dokumentů v rámci vašeho týmu.
Pro potřeby archivace je pracovní tok významně
zlepšen díky automatickému podavači dokumentů, který umožňuje nasnímat najednou až 100
oboustranných listů. Velké časové úspory jsou
dále umožněny prostřednictvím integrovaného
pevného disku. Nasnímané dokumenty zde
mohou být uloženy a následně jednoduše
a rychle kombinovány s kopírovacími nebo
tiskovými úlohami, případně přeneseny do PC.

Nový pohled na

Chcete-li však použít snímané obrázky ihned,
není to také žádný problém. Díky TWAIN
kompatibilitě mohou být soubory načteny přímo
do příslušného programu. Kancelářský
systém bizhub C350 posílá snímané dokumenty
prostřednictvím iFax do i-faxového přijímače
a rovněž je přijímá. Vybrání preferovaného
formátu souboru - PDF, JPEG, TIFF - nebo
naprogramování zařízení pro automatické
ukládání všech snímaných dokumentů v rámci
jednotlivé úlohy do jednoho PDF - to vše lze
jednoduše uskutečnit prostřednictvím ovládacího
panelu. V neposlední řadě může být prostřednictvím LDAP (Lightweight Directory Access
Protocol) uloženo, vyhledáváno nebo vybíráno
v emailové databázi celkem 2 040 emailových
adres a 60 různých skupin adresátů snímaných
dokumentů. Díky tomu můžete jednoduše posílat
snímané dokumenty na nejdůležitější příjemce
nebo skupiny přímo z bizhub C350.

všestrannost.

Volitelná výstupní přihrádka
JS-601
Sešívací finišer
FS-501

Automatický podavač dokumentů
DF-601

Kryt originálu
OC-501

Pevný disk kopírky HD-501
Paralelní rozhraní EK-501
Paměť pro kopírování
EM-301

Automatický
duplex
AD-501

Tiskový řadič IC-401
Interface Kit VI-501

Finišer brožur
FS-601

Souprava pro děrování
PK-501

Velkoobjemová
kazeta PC-401

Vysoké zabezpečení
I když je bizhub C350 tak těsně integrován
do vašeho pracovního toku a sítě, Konica Minolta
udělala vše pro to, aby byla zajištěna celková
bezpečnost. Podpora pro Windows Active
Directory zajišťuje, aby přístup ke snímání byl
dovolen pouze po správném zadání jména
a hesla uživatele systému Windows. Protože
bizhub C350 splňuje poslední bezpečnostní
standardy ISO15408 EAL3, zákazníkovy
dokumenty jsou vždy bezpečné před
zvědavýma očima a síť je plně zabezpečená.
Zahrnuté bezpečnostní vlastnosti jsou:

n




heslem chráněné kopírování, tisk
a přístup ke snímání
funkce zabezpečeného tisku
síťové SSL šifrování
heslem chráněná data na integrovaném
pevném disku
 funkce automatického smazání paměti
Jako řídící centrum pro všechny vaše činnosti
s dokumenty bizhub C350 kombinuje výhodu plné
síťové integrace s vysokou produktivitou a dokonalou kvalitou. Barevné nebo černobílé kopírování, tisk
nebo snímání - všechny tyto úlohy vám bizhub
C350 může nabídnout.

Univerzální kazeta
PC-201

Stolek malý
DK-501

Univerzální kazeta
PC-101

Technické údaje
Technické údaje kopírky
Kopírovací systém
Tandemový typ, nepřímý
elektrofotografický
1. kopie
Barva: 12.9 s (A4 napříč)
Mono: 6.8 s (A4 napříč)
Rychlost kopírování A4
Barva: až 22 kopií/ min.
Mono: až 35 kopií/ min.

Paměť pro tisk
Max. 768 MB sdílených s kopírkou
Pevný disk tiskárny
40 GB sdílených s kopírkou (volitelně)
Operační systém
Windows 95/ 98/ NT4.0/ 2000/ 2003/ Me/ XP
Síťové nástroje
PageScope WebConnection, PageScope Net
Care, Scan Box Utility, address book utility

Rychlost kopírování A3
Barva: až 11 kopií/ min.
Mono: až 17 kopií/ min.

Technické údaje tiskárny
IC-401 (volitelně)

Rozlišení při kopírování
Max. 600 x 600 dpi

Rychlost tisku A4
Barva: až 22 výtisků/ min.
Mono: až 35 výtisků/ min.

Gradace
256 odstínů
Zvětšení
25% - 400% po krocích 0,1%
Vícenásobné kopírování
1-999, se zpětným odpočítáváním
a s režimem přerušení
Paměť pro kopírování
Max.: 512 MB
Pevný disk kopírky
40 GB (volitelně)
Možnosti kopírování:
Barevná úprava, zkušební výtisk, kreativní
funkce, vytváření brožury, sledování nákladů na
oddělení, prokládání folií, foto režim

Technické údaje tiskárny
Rychlost tisku A4
Barva: až 22 výtisků/ min.
Mono: až 35 výtisků/ min.
Rychlost tisku A3
Barva: až 11 výtisků/ min.
Mono: až 17 výtisků/ min.

Rychlost tisku A3
Barva: až 11 výtisků/ min.
Mono: až 17 výtisků/ min.
Rozlišení tisku
Max. 600 x 1800 dpi
Jazyk popisu stránky
PCL 6c, PostScript 3
Rozhraní
IEEE1284, 10/100Base-T
Paměť pro tisk
256 MB
Pevný disk tiskárny
10 GB
Operační systém
Windows 95/ 98/ NT4.0/ 2000/ 2003/ Me/
XP, Mac OS 8.5.1 nebo vyšší
Síťové nástroje
Spooler
DocBuilder
Command WorkStation
WebTools
FreeForm
PageScope WebConnection

Rozlišení tisku
Max. 600 x 1800 dpi
Jazyk popisu stránky
PCL 5c
Rozhraní
10/100Base-T, IEEE1284 (volitelně)

Technické údaje skeneru
Rychlost snímání
Až 35 snímků/ min.
Rozlišení snímání
Max. 600 x 600 dpi
Režimy snímání
TWAIN
Snímání na FTP
Snímání na pevný disk
Snímání do emailu
Snímání do UserBoxu
Snímání do iFaxu

Údaje o systému
Automatický podavač originálu
(volitelně)
100 listů
Formát originálu
A5 až A3
Tisknutelný formát
A5 až A3 rozšířený,
uživatelské formáty papíru
Gramáž papíru
64 až 256 g/m2
Vstupní kapacita papíru
Standardně: 900 listů
Max.: 3 400 listů
Ruční podavač
150 listů
Výstupní kapacita papíru
Max. 1 350 listů
Režimy výstupního zpracování
Sešívání
Třídění
Děrování
Skládání
Vytváření brožury
Objem kopírování/ tisku
Doporučeno: 35 000
Max.: 60 000
Doba zahřívání
Méně než 99 s
Rozměry systému (VxHxŠ, mm)
903 x 730 x 770
Hmotnost systému
Přibližně 100 kg

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

