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Nowe możliwości
w Twoim biurze
Pomyśl o wszystkim, czego oczekujesz od zamiennika Twoich czarno-białych urządzeń. Szybkie, ekonomiczne wydruki, doskonałe odwzorowanie obrazu, większa produktywność i obniżenie kosztów. Teraz dodaj jeszcze kolor – z imponującą prędkością, niedrogo i w kompaktowej obudowie. To będzie właśnie bizhub C252, który teraz oferuje dodatkowo nowe możliwości
komunikacyjne.

Wydajne drukowanie, kopiowanie, skanowanie w jednym miejscu
Wydajny druk kolorowy i czarno-biały w rewelacyjnej cenie
Błyskawiczne skanowanie sieciowe i dystrybucja plików
Optymalne przetwarzanie obrazu dzięki technologii Emperon
Funkcje skrzynek do zarządzania i archiwizowania dokumentów
Zaawansowany faks z możliwością odbierania i wysyłania z komputera
Lepsze możliwości komunikacyjne dzięki i-fax, IP-fax, SIP-fax
Nowy kompaktowy finiszer z licznymi opcjami wykańczania

To nowoczesne urządzenie wielofunkcyjne łączy zaawansowane funkcje kopiarki, drukarki
sieciowej, skanera i faksu. Bardzo atrakcyjna cena sprawia, że jest to doskonała alternatywa
dla urządzeń czarno-białych. Oferuje ekonomiczne wydruki monochromatyczne na codzienne
potrzeby biura i najwyższej jakości kolor, kiedy tylko potrzeba. Z prędkością 25 stron/minutę
bez trudu sprosta oczekiwaniom w zakresie wytwarzania i powielania dokumentów. Dodatkowo jego zaawansowane funkcje zarządzania i dystrybucji informacji znacznie zwiększą efektywność pracy biurowej.

– kolor dla każdej firmy
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Lepsze możliwości
komunikacji
Dzięki pełnej integracji sieciowej bizhub C252 może znacznie poprawić komunikację i przepływ informacji w firmie. Wykorzystując zaawansowane opcje skanowania i przesyłania danych szybko można obniżyć ilość dokumentów papierowych i ułatwić
dostęp do ważnych informacji. Rozbudowane funkcje skrzynek na dysku twardym oraz bezpieczna i wygodna obsługa Online
sprawią, że archiwizowanie i powielanie potrzebnych danych będzie prostsze niż kiedykolwiek.
Wydajne drukowanie i kopiowanie. Dzięki nowoczesnej technologii przetwarzania i kontroli druku Emperon bizhub C252 szybko wydrukuje potrzebne dokumenty gwarantując ich najwyższą
jakość. Nowe sterowniki PCL i Postscript dadzą użytkownikom
swobodę ustawień i zapewnią bezproblemową współpracę ze
środowiskiem Windows i Macintosh.

Funkcje skrzynek. Skanowane, kopiowane, drukowane i faksowane dokumenty można łatwo zachować w skrzynkach na standardowym 40 GB dysku twardym urządzenia. W razie potrzeby
będzie można je ponownie drukować, przesyłać e-mailem lub
faksem do wielu adresatów jednocześnie, a także łączyć z innymi
dokumentami.

Skanowanie sieciowe. Bizhub C252 umożliwia szybkie skanowanie i łatwą konwersję dokumentów papierowych w wygodne
pliki elektroniczne (PDF, TIFF, JPEG). Bez trudu, szybko i niezawodnie można przesłać je w dowolne miejsce w sieci jednocześnie do wielu adresatów, bez znaczenia, czy na e-mail, czy
udostępniony folder na komputerze, czy też na serwer FTP. Dzięki doskonałej kompresji plików Compact PDF archiwizacja i dystrybucja obszernych dokumentów jest wyjątkowo szybka.

Zaawansowany faks. Zaawansowane funkcje faksu w standardzie G3 stanowią cenne uzupełnienie funkcjonalności urządzenia
bizhub C252. Szereg udogodnień związanych z wysyłaniem i odbieraniem faksów, wewnętrzne książki adresowe oraz wygodna
obsługa usprawnią komunikację w firmie. Można np. odbierać
i wysyłać faksy bezpośrednio z komputera oszczędzając czas
i papier. Na szczególną uwagę zasługują też nowe możliwości
przesyłu danych takich jak IP-fax, SIP-fax oraz i-fax. Dając szereg dodatkowych możliwości pomogą ograniczyć koszty komunikacji.

PC-fax, i-fax, IP-fax, SIP-fax
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Większa wygoda
dla użytkowników
Niewątpliwie każdy pracownik szybko doceni zalety i możliwości jakie daje bizhub w codziennej
pracy biurowej. Szczególnie ważnym atutem będzie jego prosta obsługa, która intuicyjne pozwoli
korzystać z zaawansowanych funkcji systemu. Dodatkowo liczne udogodnienia sprawią, że skuteczność pracowników i ich zadowolenie wzrośnie.

Intuicyjny panel dotykowy i sterowniki. Przyjazny
użytkownikowi duży panel dotykowy, pozwoli łatwiej
obsługiwać funkcje kopiarki, skanera i faksu. Podobnie, jak nowe sterowniki drukarki, które w graficzny
sposób przedstawiają wybrane opcje. Dzięki standardowemu oprogramowaniu łatwo można zmieniać
ustawienia i monitorować status urządzenia Online
przez przeglądarkę web.
Programowanie ustawień. Jednym przyciskiem
można wywołać wcześniej zapamiętane, skomplikowane ustawienia skanowania, kopiowania i drukowania. Przy często wykonywanych pracach pozwoli to
znacznie zaoszczędzić czas pracowników.

Nowe intuicyjne sterowniki i czytelny panel dotykowy (faza 3.0)
Automatyczne rozpoznawanie koloru, formatu i autoskalowanie
Automatyczne skanowanie oryginałów z prędkością do 25 stron/min.
Direct Print i Hot Folder dla maksymalnego uproszczenia druku
Informacja o statusie drukowanych prac oszczędzająca czas
Ciekawe funkcje specjalne drukowania i kopiowania
Jednoprzyciskowe wywoływanie skomplikowanych ustawień
Łatwe uzupełnianie papieru i innych potrzebnych mediów
Automatyczne sortowanie, zszywanie, składanie i dziurkowanie
Pakiet Page Scope dla lepszej kontroli urządzenia
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Informacja o wydruku. Dzięki specjalnej aplikacji
użytkownik jest na bieżąco informowany o statusie
prac i o fakcie wydrukowania jego dokumentów. Nie
musi już biegać do urządzenia i niepotrzebnie czekać,
aż wydrukuje się jego praca. Ten czas może wykorzystać efektywniej.
Większe możliwości obsługi i zarządzania. Dzięki
pakietowi oprogramowania PageScope można łatwo
dokonywać indywidualnych ustawień urządzenia Online, monitorować status, a także zarządzać dokumentami umieszczonymi w skrzynkach na dysku twardym.
Duża elastyczność stosowanych mediów daje szerokie możliwości tworzenia atrakcyjnych i profesjonalnie
wyglądających dokumentów, łatwiej niż mogłoby się
wydawać.
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Komfortowe zarządzanie
i lepsza ochrona danych
Bizhub C252 w standardzie daje pakiet narzędzi, które znacznie ułatwią pracę administratorów. Łatwa instalacja, komfortowa obsługa i zarządzanie,
a także najwyższe standardy zabezpieczeń w środowisku sieciowym to argumenty, które docenią działy IT.

Zaawansowane narzędzia administracji i zarządzania w standardzie
Certyfikowane sterowniki (WHQL), obsługa Mac OS, Unix/Linux i Citrix
Łatwe zarządzanie użytkownikami (do 1000) i ich uprawnieniami
Współpraca z Windows Active Directory i LDAP
Bezpieczeństwo danych zgodnie ze standardem ISO 15408 EAL3
Bezproblemowa integracja ze środowiskiem IT

Konfiguracja i nadzór. Administrator może stale monitorować urządzenia bizhub
podłączone do sieci. Zmianę ustawień i konfiguracji sieciowych dokona bez problemu Online, a wysyłane przez system komunikaty poinformują o konieczności
zmiany materiałów eksploatacyjnych, zanim się skończą.

Zarządzanie uprawnieniami. PageScope Data Administrator umożliwia szybkie zdefiniowanie do 1000 indywidualnych użytkowników lub grup oraz nadanie
im odpowiednich uprawnień, a także w przypadku potrzeby – limitów drukowania, skanowania, kopiowania. Można ograniczyć korzystanie z koloru dla części
użytkowników i lepiej planować koszty związane w produkcją dokumentów w poszczególnych działach.
Autoryzacja użytkowników. Bizhub C252 standardowo posiada funkcję autoryzacji użytkowników oraz obsługuje Windows Active Directory pozwalając na komfortowe zarządzanie użytkownikami w sieci. Dodatkowo dzięki obsłudze LDAP
bizhub może korzystać z firmowej książki adresowej, czyniąc dystrybucję dokumentów jeszcze prostszą i wydajniejszą.
Funkcje zabezpieczeń. Bizhub C252 oferuje najwyższe bezpieczeństwo danych
spełniając z powodzeniem zaostrzone normy ISO 15408 EAL3. Ograniczenie dostępu przez logowanie, bezpieczna komunikacja z urządzeniem w sieci (SSL), generowanie zabezpieczonych PDF to tylko nieliczne z wielu funkcji zabezpieczeń.
W standardzie jest funkcja druku poufnego, chronionego hasłem, wewnętrzny firewall oraz trwałe kasowanie pamięci i HDD.
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Więcej kreatywnych
możliwości w biurze
Bizhub imponuje swoją wielofunkcyjnością i wysoką jakością druku – w kolorze i w czerni. Posiada również wszystko, co jest
potrzebne do tego, by tworzyć ciekawe, kolorowe i czarno-białe dokumenty. Szybciej i taniej, niż dotychczas.

Najwyższa jakość. Zarówno w kolorze, jak i w czerni
dokumenty nabiorą blasku. Zaawansowane technologie
i najwyższej jakości toner polimeryzowany Simitri pozwolą w pełni korzystać z zalet koloru, który wyróżni Twoje
dokumenty.
Elastyczność mediów. Bizhub bez trudu radzi sobie
z drukiem kopert, folii, etykiet samoprzylepnych, papierów termotransferowych, oraz indywidualnie definiowanymi formatami papieru. Dzięki prostej drodze papieru
obsługuje nawet duże gramatury do 256 g/m2 – również
w dupleksie, dając większe możliwości w tworzeniu dokumentów. W standardzie daje też możliwość drukowania
banerów do 1200 mm, co w tym segmencie urządzeń jest
niespotykane.
Opcje wykańczania. Dzięki nowoczesnemu finiszerowi
dostępne są liczne funkcje wykańczania, które odciążają pracowników od rutynowych czynności. Bizhub może
sortować, dziurkować, zszywać, składać lub automatycznie tworzyć broszury. Grube okładki, przekładki i różne
media użyte w jednym dokumencie to tylko mała część
możliwości urządzenia.
Wysoka jakość druku w kolorze i w czerni
Najnowszej generacji toner polimeryzowany Simitri
Gramatury do 256 g/m2, różnorodność formatów do A3+
Funkcja baneru do 1200 mm w standardzie
Ciekawe funkcje druku i kopiowania, aby tworzyć lepsze dokumenty
Finiszer sortujący, zszywający, dziurkujący i broszurujący
Szybkość i niezawodność w korzystnej cenie

zszywanie
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zszywanie
dwupozycyjne

drukowanie
dwustronne

mixmedia
i mixplex

funkcja
rozdziału

tworzenie
broszur

drukowanie
banerów

sortowanie
i grupowanie
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Ekonomiczna eksploatacja
i większe oszczędności
Urządzenie wielofunkcyjne bizhub C252 to doskonałe rozwiązanie dla biur. Oferując wydajny i ekonomiczny druk cyfrowy
w czerni i w kolorze bez trudu zaspokoi wszelkie potrzeby związane z wytwarzaniem dokumentów. Z powodzeniem może zastąpić wiele urządzeń takich jak drukarki, skanery, kopiarki i faksy przyczyniając się do znacznego obniżenia kosztów eksploatacji i zaoszczędzenia cennego miejsca w biurze. Zaawansowane funkcje urządzenia bizhub C252 oraz jego niezawodność
szybko przyczynią się do wzrostu wydajności pracy biurowej i wymiernych korzyści.
Większe oszczędności. Autoryzacja w połączeniu z kontami
dostępu, zliczającymi każde wykonane przez użytkownika zadanie szybko zaowocuje znacznymi oszczędnościami. Limity
nakładów na poszczególne działy i użytkowników, ograniczenie
korzystania z koloru szybko pozwolą zapanować nad kosztami,
dając możliwość szczegółowego ich przypisania jednostkom
organizacyjnym. Nie będzie potrzeby zlecania wydruków na zewnątrz – wykonasz je bez problemu – do tego taniej i bez ryzyka
wypływu poufnych informacji firmowych.

Więcej czasu na to, co ważne. Dzięki zautomatyzowaniu wielu
procesów bizhub odciąży pracowników wykonując za nich rutynowe czynności. Ręcznie sortowanie kompletów prac, dziurkowanie, zszywanie będzie należeć do przeszłości. Dzięki jednoczesnemu przetwarzaniu kilku prac i powiadamianiu o statusie,
do minimum skrócą się czasy oczekiwania na dokumenty. Ich
dystrybucja będzie znacząco szybsza. Zaoszczędzony czas pracownicy będą mogli poświęcić na to, co najważniejsze dla firmy.

Konfiguracje adekwatne do potrzeb
Bizhub to trafna inwestycja, która pomoże Twojej firmie działać efektywniej. Bogate standardowe wyposażenie i funkcjonalność spełnią większość oczekiwań związanych z wytwarzaniem, archiwizowaniem i dystrybucją dokumentów. Gdy pojawi
się potrzeba, możesz łatwo rozbudować możliwości urządzenia i dostosować do rosnących potrzeb Twojego biznesu. Teraz
i w przyszłości.
Opcjonalnie kasety na papier:
• 2 x 500 arkuszy A5-A3
do 90 g/m2
• 1 x 500 arkuszy A5-A3
do 90 g/m2
• 1 x 2.500 arkuszy A4
do 90 g/m2

Finiszer wbudowany
Umożliwia sortowanie,
grupowanie,
zszywanie. Zszywa
do 50 arkuszy. Tace
odbiorcze na 1.200
arkuszy. Opcjonalnie
dziurkuje.

SOLUTIONS

Automatyczny
podajnik oryginałów
Umożliwia szybkie
skanowanie do 25
stron/min. Mieści do
100 oryginałów.

Funkcjonalność faksu:
faks analogowy z szybką
transmisją i zaawansowanymi możliwościami.
Opcjonalnie druga linia
faksu. Dodatkowo i-fax,
IP-fax, SIP-fax.

Finiszer wbudowany
Umożliwia sortowanie,
grupowanie, zszywanie,
składanie w pół
i tworzenie broszur.
Zszywa do 50 arkuszy.
Opcjonalnie dziurkuje.

Finiszer wbudowany
Umożliwia sortowanie,
grupowanie i zszywanie.
Zszywa do 50 arkuszy.
Posiada dodatkowe
4 adresowalne półki
odbiorcze na 125
arkuszy każda.
Opcjonalnie dziurkuje.

Pytaj przedstawicieli handlowych o rozwiązania, które
pomogą Ci działać efektywniej. Oferujemy systemy
accountingowe, rozwiązania softwarowe, systemy
zarządzania dokumentami i personalizacji druku.
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Specyfikacja faksu (opcja)

Specyfikacja kopiarki
Tandemowy
Metoda pośrednia elektrofotograficzna
System laserowy (4 lasery dwuwiązkowe)

Standard faksu

Super G3

Rozdzielczość faksu

Max. 600 x 600 dpi

SIMITRI™ Toner polimeryzowany

Kompresja faksu

MH, MR, MMH, JBIG

Prędkość kopiowania/druku A4

do 25 stron/min. (kolor i mono)

Transmisja faksu

analogowa, i-fax, IP-fax, SIP-fax

Prędkość kopiowania/druku A3

do 13 stron/min. (kolor i mono)

Szybkość transferu

Do 33,6 Kbps

Pierwsza kopia

Kolorowa 11,7 s. (A4)
Czarno-biała 8,4 s. (A4)

Pamięć numerów

1000 (pojedynczych i grupowych)

Funkcje specjalne faksu:

PC-fax, opóźnione przesyłanie,
przekierowanie na e-mail/FTP/SMB,
książka telefoniczna, faksy poufne

System kopiowania
Rodzaj toneru

Czas nagrzewania

Poniżej 110 s.

Rozdzielczość kopiowania

Max. 600 x 600 dpi

Wielokrotne kopiowanie

1-999, tryb przerwania

Skala szarości

256 odcieni

Format oryginału

A5-A3

Pamięć systemu

1024 MB

25-400 % w krokach co 0,1%

Systemowy dysk twardy

40 GB

Interfejsy

kontroler standardowy: 10/100 Base-T

Skalowanie
Funkcje specjalne:

kopia próbna, tryby kolorystyczne, funkcja
rozdziału i okładki, cyfrowe funkcje kreatywne,
powielenie obrazu, tryb plakatu, broszura,
zapamiętywanie ustawień itd.

Specyfikacja systemu

USB 2.0 (opcja)
IDEE 1284 (opcja)

Automat. podajnik dokumentów

Do 100 arkuszy

Obszar zadruku

305 x 449 mm

Formaty papierów

A6-A3 FB+ (311 x 457 mm)
Formaty użytkownika,
Banery do 1200 x 297 mm

Max. 1800 x 600 dpi

Gramatura papieru

64-256 g/m2

Procesor kontrolera druku

PowerPC 750Fx @ 466 MHz

Pojemność papieru

Język opisu strony

PCL 5c, PCL 6, PostScript 3

Standard: 850 arkuszy
Max. 3350 arkuszy

Systemy operacyjne

Windows 98/ME/NT 4.0/2000/XP
Macintosh OS 9.x/10.x
Server NT4.0/2000/2003, Unix, Linux, Citrix

Automatyczny duplex

A5-A3 FB+(311 x 457 mm)
64-256 g/m2

Opcje wykańczania:

Funkcje specjalne:

druk bezpośredni plików PS/PCL/TIFF/PDF,
mixmedia, mixplex, poddruk (overlay),
zapamiętywanie ustawień, druk próbny, druk
poufny

Sortowanie, grupowanie, zszywanie jednoi dwu- pozycyjne, dziurkowanie, zginanie
i tworzenie broszur

Wymiary

653 x 755 x 771(szer. x głęb. x wys. w mm)

Waga systemu

94 kg

Specyfikacja drukarki
Rozdzielczość drukowania

Funkcje dodatkowe

Specyfikacja skanera
Prędkość skanowania

do 25 stron/min. (kolor i mono)

Rozdzielczość skanowania

Max. 600 x 600 dpi

Tryby skanowania

TWAIN,
skanowanie do e-maila,
skanowanie do FTP,
skanowanie do SMB,
skanowanie do skrzynki użytkownika,
skanowanie do faksu/i-fax (opcja)

Formaty plików

JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, szyfrowany
PDF

Miejsca przeznaczenia skanów

2000 (pojedynczych + 100 grupowych)
obsługa LDAP

Bezpieczeństwo:

ISO 15408 EAL3 zintegrowany firewall

Zarządzanie użytkownikami:

1000 kont użytkowników
Obsługa Active Directory (nazwa i hasło
użytkownika)
Nadawanie uprawnień i limitów
użytkownikom

Oprogramowanie

PageScope NetCare
PageScope Cabinet
PageScope NetSetup
PageScope Data Administrator
PageScope Box Utility
PageScope Spooler
Direct Print Utility
Print Status Notifier

(filtrowanie IP), nadpisywanie danych
na HDD, druk poufny, autoryzacja
użytkowników, blokada nieautoryzowanego
dostępu)

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Konica Minolta Business
Solutions Polska lub jej partnerami handlowymi.
Wszystkie specyfikacje dotyczą pojemności papieru o formacie A4 i gramaturze 80 g/m2.
Niektóre ilustracje mogą zawierać opcjonalne akcesoria. Specyfikacje mogą zmienić się bez
uprzedzenia. Konica Minolta nie bierze odpowiedzialności za błędy w specyfikacjach. Użyte
nazwy produktów mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe.
Oferta jest dostępna w sieci handlowej firmy Konica Minolta.

Konica Minolta
Business Solutions Polska Sp. z o. o.
www.konicaminolta.pl

