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Wielkie moĝliwoĂci
w niewielkiej obudowie
Myliãby siĕ ten, kto sćdziãby, ŧe uŧytkownicy w maãych firmach majć inne wymagania wobec urzćdzeĸ
wielofunkcyjnych niŧ pracownicy duŧych przedsiĕbiorstw. Jedni i drudzy oczekujć wysokiej jakoŋci wydruków,
tak kolorowych, jak i czarno-biaãych. Jedyna róŧnica polega na wysokoŋci nakãadów.

Nowy bizhub C203 firmy Konica Minolta to urzćdzenie
wielofunkcyjne, przeznaczone do firm mniejszych rozmiarów. Pracuje w trybie druku czarno-biaãego, jak
i kolorowego – mimo niewielkich rozmiarów, znakomicie
sprawdza siĕ choþby przy reprodukcji kolorowych obrazów w formacie A3. Posiada caãa gamĕ uŧytecznych
funkcji, co czyni z niego niezwykle uŧyteczne narzĕdzie
w codziennej pracy. Dodajmy do tego dostarczane wraz
z urzćdzeniem zaawansowane aplikacje oraz duŧe
moŧliwoŋci rozbudowy. W efekcie bizhub C203 jest rozwićzaniem komunikacyjnym, które ãatwo moŧna dostosowaþ do konkretnych potrzeb.

Q Firma Konica Minolta wprowadza generacjĕ urzćdzeĸ, charakteryzujćcych siĕ nowoczesnym wzornictwem (seria InfoLine). Stylistyka ta nie tylko uãatwia
obsãugĕ, ale sprawia równieŧ, ŧe bizhub C203 moŧe
staþ siĕ prawdziwć ozdobć kaŧdego firmowego wnĕtrza. Jego zaletć jest równieŧ zwarta budowa, dziĕki
której zajmuje niewiele miejsca.

Q Zaawansowane funkcje drukowania, skanowania,
faksowania i zarzćdzania skrzynkami uŧytkowników
pozwalajć na uproszczenie codziennej komunikacji.
Pamiĕtajmy, ŧe bizhub C203 moŧe byþ wyposaŧony
w dodatkowe moduãy wykaĸczajćce, umoŧliwiajćce
szybkie tworzenie profesjonalnych dokumentów.

Q Pakiet oprogramowania PageScope pozwala na
automatyzacjĕ procedury przygotowania do druku,
uãatwia monitorowanie stanu urzćdzeĸ oraz zarzćdzanie nimi. Aplikacja PS Workware umoŧliwia
sterowanie pracć urzćdzenia za pomocć komputera
osobistego, co przyspiesza druk dokumentów.
Z kolei aplikacja PS Web Connection sprawia, ŧe
monitorowanie urzćdzeĸ jest niezwykle uãatwione.
Wydajnoŋþ, jakoŋþ, szeroka gama moŧliwych zastosowaĸ, moŧliwoŋþ rozbudowy – to zalety urzćdzenia
bizhub C203, dziĕki którym maãe firmy nie muszć juŧ
szukaþ innych sposobów na to, by zwiĕkszaþ efektywnoŋþ przetwarzania dokumentów.

Opcje przepãywu informacji
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Przyjazne urzÈdzenie
w nowoczesnym stylu
Jednć z najwaŧniejszych cech urzćdzeĸ wielofunkcyjnych firmy Konica Minolta jest prostota obsãugi. Zastosowana
w nowej generacji urzćdzeĸ nowoczesna stylistyka (seria InfoLine), przynosi nie tylko efekt estetyczny, ale równieŧ
ergonomiczny. Dziĕki temu bizhub C203 jest urzćdzeniem niezwykle ãatwym i przyjaznym w obsãudze.

Q Prostotĕ obsãugi zapewnia duŧy, kolorowy panel sterowania z logicznym ukãadem wyŋwietlanych funkcji.
Dziĕki intuicyjnemu menu dostĕp do poleceĸ jest
bardzo ãatwy. Wszystkie czynnoŋci w rodzaju ustawiania zadaĸ czy monitorowania urzćdzenia, wykonywaþ moŧna bãyskawicznie.

Q Ujednolicony interfejs sterownika dla róŧnych
parametrów oraz funkcji upraszcza i przyspiesza
wybieranie ustawieĸ. Tym uŧytkownikom, którzy
sporadycznie korzystajć z zawartego w nim oprogramowania, pozwala to uniknćþ pomyãek.

Q Wstĕpne programowanie zleceĸ pozwala na zaprogramowanie z wyprzedzeniem dowolnej liczby zadaĸ
skanowania, kopiowania, faksowania i drukowania.
Po zakoĸczeniu pracy aplikacja Print Status Notifier
powiadamia uŧytkowników o moŧliwoŋci odbioru
wydruków. Przyspiesza to znacznie obsãugĕ.

Konfiguracje

Q Niezwykle uŧytecznć funkcjć jest moŧliwoŋþ
bezpoŋredniego skanowania i drukowania
do zewnĕtrznych urzćdzeĸ USB. Korzystajćc
z maszyny bizhub C203, moŧna skanowaþ oryginalne dokumenty papierowe bezpoŋrednio do
pamiĕci zewnĕtrznej, a takŧe drukowaþ zapisane
w niej dokumenty. Odbywa siĕ to z caãkowitym
pominiĕciem oprogramowania aplikacyjnego.
Przydaje siĕ to np. kiedy musimy szybko wydrukowaþ informacje, zapisane podczas spotkania.

Q Prostota cechuje caãy proces kontroli urzćdzenia.
Czytelne i jasne komunikaty, wyŋwietlane na
ekranie, pozwalajć na szybkie zorientowanie siĕ,
w jakim aktualnie stanie znajduje siĕ bizhub C203.
Procedury uzupeãniania materiaãów eksploatacyjnych czy papieru sć proste i przejrzyste, pojawiajćce siĕ kolejno informacje wyjaŋniajć krok po
kroku, jak je wykonywaþ.
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Szybkie i sprawne
przetwarzanie informacji
Rozwój zastosowaĸ sieciowych przynosi coraz wiĕksze moŧliwoŋci komunikowania siĕ firmy ze ŋwiatem
zewnĕtrznym. Olbrzymić rolĕ odgrywa równieŧ efektywne przetwarzanie informacji wewnćtrz przedsiĕbiorstwa.
Bizhub C203 jest wyposaŧony w szereg niezwykle uŧytecznych funkcji, które usprawniajć oba rodzaje komunikacji.

Skrzynki uĝytkowników

Duĝe moĝliwoĂci skanowania

Opracowany przez firmĕ Konica Minolta system
skrzynek uŧytkowników znacznie uãatwia zarzćdzanie informacjami. Bizhub C203 moŧe dziĕki niemu
przejćþ rolĕ centralnego magazynu informacji, który
zajmuje siĕ kontrolć dostĕpu do danych, ich archiwizacjć oraz dystrybucjć. Ogromne znaczenie ma
tutaj szybkoŋþ pracy urzćdzenia – wydrukowanie
zapisanych na twardym dysku plików czy rozesãanie
ich mailem lub faksem odbywa siĕ bãyskawicznie.
Proces ten wspomaga oprogramowanie PageScope
Box Operator, które zapewnia niezwykle szybki
dostĕp do danych, przechowywanych w skrzynkach
– uŧytkownicy korzystajć z niego za
poŋrednictwem swoich komputerów.

Bizhub C203 posiada wiele uŧytecznych funkcji
skanowania, które z pewnoŋcić przyczynić siĕ do
usprawnienia obiegu informacji w firmie. Urzćdzenie
skanuje do poczty elektronicznej, na FTP, SMB,
a takŧe do skrzynek uŧytkowników. Zeskanowane
dokumenty moŧna zapisaþ w róŧnych formatach
– jako pliki PDF lub XPS, JPG i TIFF. Poza tym
zastosowana w urzćdzeniach Konica Minolta funkcja
tworzenia plików PDF o wyjćtkowo niewielkich rozmiarach pozwala bardzo sprawnie je dystrybuowaþ.

Zaawansowane faksowanie

Specjalne funkcje drukowania

Urzćdzenie bizhub C203 oferuje bardzo wiele moŧliwoŋci w zakresie faksowania dokumentów. Funkcje
Digital Fax i Digital Store pozwalajć na wysãanie
zeskanowanych dokumentów pocztć elektronicznć,
zapisanie ich w skrzynkach uŧytkowników lub na
dysku komputera. Z kolei funkcja Internet Fax umoŧliwia uŧytkownikom wysyãanie i odbieranie danych
faksowych w postaci zaãćczników do wiadomoŋci
e-mail. IP- Fax pozwala na wysyãanie faksów w
kolorze do innych urzćdzeĸ bizhub w firmowej sieci.
Do urzćdzenia moŧna takŧe podãćczyþ moduã konwencjonalnego faksu.
W pamiĕci bizhub C203 moŧna zapisaþ do 2100
adresów, a zgodnoŋþ z protokoãem LDAP umoŧliwia wygodny, bezpoŋredni dostĕp do firmowej bazy
danych adresów poczty elektronicznej.

O tym, ŧe wydajny druk wysokiej jakoŋci odgrywa
niezmiernie istotnć rolĕ w ŧyciu kaŧdej firmy, nie
trzeba nikogo przekonywaþ. Bizhub C203 speãnia
w tym zakresie najwyŧsze wymagania.
Q C203 oferuje wiele specjalnych funkcji drukowania.
Jednym z nich jest tryb plakatowy, w którym moŧna
tworzyþ dokumenty w formacie A3, zãoŧone nawet
z 16 arkuszy. Funkcja nakãadania obrazu pozwala
kreowaþ niezwykle interesujćce prezentacje.
Q Urzćdzenie bizhub C203 umoŧliwia drukowanie
bannerów o dãugoŋci nawet do 1,2 metra.
Q Specjalny tryb czarno-biaãy umoŧliwia drukowanie
po wyczerpaniu tonera kolorowego.
Q Urzćdzenie bizhub C203 wyposaŧone jest w tryb
oszczĕdnoŋci – oszczĕdza siĕ wówczas nawet
50% tonera, co znacznie obniŧa koszty.
Bizhub C203 moŧe wspóãpracowaþ z finiszerem.
Moŧna dziĕki temu tworzyþ profesjonalne dokumenty
(np. foldery), co podnosi prestiŧ i jakoŋþ przekazu
informacyjnego firmy.
Q Moduã dziurkujćcy umoŧliwia wykonywanie czterech otworów w kaŧdym wydrukowanym arkuszu.
Q Finiszer moŧe wykonywaþ równieŧ broszury.
Q Bizhub C203 oferuje moŧliwoŋþ podãćczenia moduãu ze skrzyniami odbiorczymi, przeznaczonymi na
wydruki dla okreŋlonych uŧytkowników.
Q W przypadku skromniejszych wymagaĸ, taca separatora dokumentów stanowi uŧytecznć alternatywĕ,
sãuŧćcć np. do oddzielania wydruków od faksów.
Znaczna automatyzacja pracy zwiĕksza efektywnoŋþ
zastosowaĸ druku urzćdzenia bizhub C203:
Q Dziĕki automatycznemu rozpoznawaniu druk
kolorowy jest stosowany tylko wówczas, gdy jest
potrzebny.
Q Automatyczny wybór papieru pozwala uniknćþ
omyãkowych wydruków w niewãaŋciwym formacie.
Q Automatyczne obracanie obrazu przenoszonego
na papier umoŧliwia zakoĸczenie druku zlecenia,
nawet jeŧeli w podajniku nie ma juŧ arkuszy we
wãaŋciwym poãoŧeniu.
Q Funkcja automatycznej zmiany rozmiarów dokumentów umoŧliwia zmniejszanie oryginaãów –
z formatu A3 do A4. Uãatwia przechowywanie
dokumentów w archiwach. Funkcja ta pozwala
równieŧ na powiĕkszanie oryginaãów, oczywiŋcie
równieŧ caãkowicie automatyczne.

Opcje wykaĸczania
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Dbamy o dane:
cenne funkcje specjalne

Moŧliwoŋþ sprawnego administrowania urzćdzeniami oraz ochrona danych to priorytetowe
kwestie dla kaŧdej, nawet najmniejszej, firmy.
Bizhub C203 speãnia w tym zakresie najwyŧsze
wymagania, a to dziĕki pakietowi oprogramowania PageScope. Umoŧliwia on niezwykle ãatwe
administrowanie urzćdzeniami. Zastosowanie
wysokich standardów bezpieczeĸstwa przez
Konica Minolta sprawia, ŧe niewielkie, kolorowe
urzćdzenie wielofunkcyjne przewyŧsza inne
urzćdzenia w swojej klasie pod wzglĕdem iloŋci
funkcji.

PageScope Web Connection
Dostĕpna za pomocć standardowej przeglćdarki
WWW praktyczna aplikacja, która w znaczny sposób uãatwia monitorowanie urzćdzeĸ. Uŧytkownicy
mogć wyŋwietlaþ informacje o stanie urzćdzeĸ na
ekranach komputerów osobistych, sprawdzaþ zapasy papieru i tonera, okreŋlaþ miejsca przeznaczenia
skanowanych obrazów, kontrolowaþ i zmieniaþ
ustawienia oraz w wygodny sposób korzystaþ ze
skrzynek. Funkcja PS Direct Print umoŧliwia drukowanie róŧnych formatów dokumentów, niezaleŧnie
od sterowników i oryginalnych aplikacji uŧytych do
ich edycji.

PageScope Workware

Gwarancja bezpieczeñstwa

Niezwykle uŧyteczne oprogramowanie, które uãatwia
posãugiwanie siĕ dokumentami. Za pomocć PageScope
Workware moŧna przeksztaãcaþ drukowane dokumenty oryginalne na ich wersje elektroniczne, zarzćdzaþ
wszystkimi rodzajami dokumentów przechowywanych
w komputerze i rozprowadzaþ elektroniczne informacje. Uŧytkownicy mogć przeglćdaþ miniatury plików
bez otwierania aplikacji ťródãowych, wyszukiwaþ pliki
za pomocć sãów kluczowych, z peãnć obsãugć wyszukiwania tekstowego dziĕki OCR; a takŧe wyszukiwaþ
pliki wedãug autorów, tytuãów lub dat oraz wysyãaþ je
w postaci zaãćczników wiadomoŋci e-mail (za pomocć
zwykãego przecićgania i upuszczania).

Zastosowane w urzćdzeniu bizhub C203 zabezpieczenia zapewniajć wysoki standard bezpieczeĸstwa.
Dziĕki nim moŧemy byþ pewni, ŧe dane uŧytkowników
czy informacje poufne nie zostanć odczytane przez
osoby postronne. Funkcje zabezpieczajćce obejmujć równieŧ szyfrowanie plików PDF, co chroni przed
nieuprawnionym dostĕpem do zapisanych w formacie
PDF danych. Dostĕpu do elektronicznych zasobów
broni szyfrowanie dysku twardego. Z kolei bezpieczeĸstwo poczty elektronicznej zapewnia szyfrowanie
S/MIME. Speãniajćc surowe wymagania firmy Konica
Minolta w zakresie ochrony danych, bizhub C203 jest
zgodny ze standardem Common Criteria i posiada
certyfikat ISO 15408 EAL3.

Print Status Notifier
Ten wygodny program pomocniczy jest szczególnie
uŧyteczny, gdy bizhub C203 pracuje jako centralne
urzćdzenie w sieci. Komunikaty wyŋwietlane na ekranach komputerów osobistych informujć uŧytkowników
o stanie ich urzćdzeĸ i postĕpach w realizacji zlecenia. Caãkowicie eliminuje to zbĕdne wycieczki do drukarki. Uŧytkownicy nie muszć osobiŋcie sprawdzaþ,
czy zlecone zadanie drukowania zostaão juŧ wykonane
i mogć skupiþ siĕ na innych, istotniejszych zadaniach.

Zgodnoŋþ z systemem Windows Vista
âatwa instalacja za pomocć DPWS
(Device Profile for Web Services),
a takŧe bezpoŋrednie skanowanie
i drukowanie plików XPS.

Bizhub C203 stanowi poãćczenie pomysãowych
rozwićzaĸ z caãć gamć uŧytecznych funkcji.
O przydatnoŋci tego urzćdzenia decyduje jakoŋþ
i wydajnoŋþ, zaawansowane moŧliwoŋci, prostota
obsãugi oraz rozbudowany system ochrony danych.
Duŧa iloŋþ dodatkowych funkcji znacznie poszerza
zakres zastosowaĸ. Bizhub C203 stanowi wygodne
i wszechstronne rozwićzanie komunikacyjne, odpowiednie dla kaŧdej firmy mniejszych rozmiarów.

Specyfikacja techniczna
Specyfikacja kopiarki
Proces kopiowania
Elektrostatyczne kopiowanie laserowe,
tandem, poĂrednie
Toner system
Toner polimeryzowany Simitri® HD
Copy/print speed A4
W kolorze do 20 s./min
W czerni i bieli do 20 s./min
PrÚdkoĂÊ kopiowania / druku A3
W kolorze do 12,5 s./min
W czerni i bieli do 12,5 s./min
Czas oczekiwania na uzyskanie
pierwszej kopii/wydruku (A4)
Kolorowej 11,7 s (A4)
Czarno-biaïej 7,7 s (A4)
Czas przygotowania do pracy
Okoïo 80 sek.
RozdzielczoĂÊ kopii
600 x 600 dpi
Odcienie szaroĂci
256 odcieni
Liczba kopii
1–999, tryb przerwania operacji
Format dokumentów oryginalnych
A5–A3
PowiÚkszanie
25-400% w odstÚpach co 0,1%,
automatyczna zmiana rozmiarów
Funkcje kopiowania
Wstawianie rozdziaïów, okïadek i stron
Wydruk próbny, wydruk sïuĝÈcy
do regulacji ustawieñ
Sztuka cyfrowa, ponowne wywoïywanie
zleceñ, pamiÚÊ ustawieñ zleceñ,
tryb plakatowy, nadruk, stemplowanie,
Ochrona przed kopiowaniem

Drukowanie dokumentów zapisanych
w pamiÚci USB (opcja)
Èczenie druku na róĝnych noĂnikach
i druku jedno i wielostronnego w ramach
jednego zlecenia (Mixmedia i Mixplex)
Programowanie zleceñ - funkcja „Easy Set”
Nadruk, znak wodny, ochrona przed
kopiowaniem,
Tryb oszczÚdzania tonera

Specyfikacja skanera
SzybkoĂÊ skanowania
W kolorze do 70 s. oryginaïu/min.
(300 dpi przy podawaniu przez podajnik
dokumentów)
W czerni i bieli do 70 s. oryginaïu/min.
(300 dpi przy podawaniu przez podajnik
dokumentów)
RozdzielczoĂÊ skanowania
Maks.: 600 x 600 dpi
Tryby skanowania
Skanowanie sieciowe TWAIN
Skanowanie do poczty elektronicznej
Skanowanie do FTP
Skanowanie do SMB
Skanowanie do skrzynki
Skanowanie do DPWS
Skanowanie do USB (opcja)
Formaty plików
JPEG, TIFF, XPS, PDF, Compact PDF,
Zaszyfrowane pliki PDF
Miejsca przeznaczenia
zeskanowanych obrazów
2 100 (pojedynczy odbiorca + grupa),
obsïuga LDAP
Funkcje skanowania
Adnotacje (tekst/godzina/data)
w plikach PDF
Do 400 programów zleceñ

Specyfikacja faksu
Specyfikacja drukarki
RozdzielczoĂÊ druku
Odpowiednik 1 800 x 600 dpi
Procesor kontrolera
PowerPC MC7447 @ 1 GHz, 64-ro BITOWY
JÚzyk opisu strony
PCL 6c (PCL 5c + XL3.0), PostScript 3
Systemy operacyjne
Windows 2000/XP/XP64
Windows VISTA 32/64
Obsïuga Windows VISTA DPWS
Server 2000/2003/2003 x64
Macintosh 9.x/10.x
Unix/Linux/Citrix
Funkcje drukowania
BezpoĂredni druk plików PCL, PS; TIFF,
XPS, PDF oraz szyfrowanych plików
w formacie PDF

Standard faksu
Super G3 (opcja)
Transmisja faksów
Analogowa, i-Fax, IP-Fax, SIP-Fax
RozdzielczoĂÊ faksów
Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Kompresja faksów
MH, MR, MMH, JBIG
Modem faksowy
Transmisja z prÚdkoĂciÈ do 33,6 Kb/s
Miejsca przeznaczenia faksów
2 100 (pojedynczy odbiorca + grupa)
Funkcje faksowe
Polling
PrzesuniÚcie transmisji w czasie
PC-Fax,
Odbiór do skrzynki poufnej
Odbiór do e-Mail, FTP, SMB

Specyfikacja systemowa
PamiÚÊ wewnÚtrzna
1024 MB
WewnÚtrzny dysk twardy
60 GB
Interfejsy komunikacyjne
10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T
Ethernet, USB 2.0
Automatyczny podajnik dokumentów
Do 100 sztuk oryginalnych dokumentów
Format papieru
A6–A3, druk bez marginesów
Papier na transparenty,
maks. 1200 x 297 mm
Indywidualnie wybrane formaty papieru
Gramatura papieru
64–271 g/m2
PojemnoĂÊ pojemników na papier
Standardowo: 1150 arkuszy
Maks.: 3650 arkuszy
PojemnoĂÊ odbiorcza
Maks.: 1200 arkuszy
Automatyczny druk dwustronny
A5–A3, druk bez marginesów
64–256 g/m2
Tryby wykañczania (opcje)
Offset, grupa, sortowanie, zszywanie,
dziurkowanie,skïadanie na Ărodku, broszura
Liczba kopii/wydruków (miesiÚczna)
Zalecana: 25 000
Maks.: 35 000
Pobór mocy
220-240 V / 50/60 Hz
poniĝej 1,5 KW (system)
Wymiary urzÈdzenia (Sz. x Gï. x W., mm)
640 x 849 x 770
Waga urzÈdzenia
Okoïo 99 kg

Funkcje systemowe
Bezpieczeñstwo
ISO 15408 EAL3 (w trakcie oceny)
Ewidencjonowanie
Do 1 000 kont uĝytkowników
Obsïuga mechanizmów Active Directory
(nazwa uĝytkownika + hasïo)
Definiowanie dostÚpu uĝytkowników
do funkcji
Uwierzytelnianie biometryczne (na podstawie ukïadu ĝyïek w palcach) (opcja)
Czytnik kart IC-Card (opcja)
Serwer Acount Manager (opcja)
Oprogramowanie
PageScope NetCare
PageScope Data Administrator
PageScope Box Operator
PageScope Workware (wersja testowa)
Direct Print Utility
Print Status Notifier
Log Management Utility
Driver Packaging Utility

Wszystkie specyfikacje pojemnoĂci, mierzonej liczbÈ arkuszy, dotyczÈ papieru o formacie A4 i gramaturze 80 g/m2.
Wszystkie specyfikacje dotyczÈce prÚdkoĂci skanowania, kopiowania lub drukowania dotyczÈ papieru o formacie A4, który jest skanowany,
kopiowany lub zadrukowywany w poprzek, w trybie jednostronnym na wielu arkuszach.
Na niektórych ilustracjach produktom mogÈ towarzyszyÊ dodatkowe akcesoria.
Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbïÚdnoĂci podawanych cen i specyfikacji. Specyfikacje mogÈ ulec zmianie bez powiadomienia.
Microsoft, Windows oraz logo Windows sÈ znakami handlowymi lub zastrzeĝonymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation
w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach.
Wszelkie inne nazwy marek i produktów mogÈ byÊ zastrzeĝonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi,
które naleĝÈ do odpowiednich wïaĂcicieli, co niniejszym zostaje uznane.

Konica Minolta
Business Solutions Polska sp. z o.o.
ul. Muszkieterów 15
02-273 Warszawa
Tel.: + 48 (22) 560 33 00
Fax: + 48 (22) 560 33 03
www.konicaminolta.pl
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Pañstwa partner w dziedzinie rozwiÈzañ biznesowych Konica Minolta:

bizhub C253 i bizhub C353
Kompleksowe rozwiÈzania na miarÚ

Systemy biurowe bizhub C253 i bizhub C353

systemy biurowe bizhub C253 i bizhub C353

Chroñ swój czas,
obniĝaj koszty
Czym objawia siĕ sprawna komunikacja biurowa? Tym, ŧe niewiele siĕ o niej mówi. Dlaczego? Bo istotne
jest to, by posãugiwanie siĕ urzćdzeniami wielofunkcyjnymi byão jak najãatwiejsze. Urzćdzenia Konica Minolta
gwarantujć, ŧe pracownicy poŋwiĕcć drukowaniu i kopiowaniu niewiele uwagi – wiĕcej nie bĕdć musieli.

Nowe urzćdzenia Konica Minolta – bizhub C253
i C353 – powstaãy z myŋlć o intensywnie pracujćcych zespoãach ludzkich. Nie tylko gwarantujć szybki
druk kolorowy i czarno-biaãy, ale dziĕki wielu moŧliwoŋciom konfiguracyjnym pozwalajć dostosowaþ
swoje funkcje do potrzeb indywidualnych. Stajć siĕ
w ten sposób kompleksowym rozwićzaniem komunikacyjnym, szytym na miarĕ kaŧdego zespoãu.

Q W kolorze czy monochromatycznie? Wybór nie jest
ãatwy. Przy identycznej prĕdkoŋci druku czarnobiaãego i kolorowego, wynoszćcej odpowiednio 25
i 35 stron na minutĕ, oba systemy równie dobrze
spisujć siĕ jako kolorowe drukarki produkcyjne, jak
i czarno-biaãe urzćdzenia wielofunkcyjne.

Q Konica Minolta zastosowaãa caãć gamĕ najnowoczeŋniejszych rozwićzaĸ technicznych, takich
jak mechanizm druku w ukãadzie tandem i cztery
indywidualne dwuwićzkowe moduãy laserowe.

Q Moŧliwoŋþ wyboru wielu ustawieĸ drukowania,
skanowania czy konfiguracji skrzynek uŧytkowników ma ogromny wpãyw na oszczĕdnoŋþ czasu
kaŧdego uŧytkownika.

Q Urzćdzenia bizhub C253 i C353 zapewniajć wysokć jakoŋþ druku dziĕki zastosowaniu Simitri HD
– tonera polimeryzowanego najnowszej generacji.
Praca w trybie ekonomicznym umoŧliwia drukowanie i kopiowanie przy znacznym obniŧeniu kosztów.

Q Innowacyjne zabezpieczenia, takie jak biometrycz-

ne uwierzytelnianie na podstawie ukãadu ŧyãek
w palcach, gwarantujć poufnoŋþ informacji.
Posãugiwanie siĕ urzćdzeniami jest uãatwione dziĕki
duŧemu wyborowi programów narzĕdziowych.

Stare przysãowie mówi, ŧe czas to pienićdz. Znakomicie sprawdza siĕ to w przypadku urzćdzeĸ bizhub
C253/C353. Konkurencyjne koszty drukowania to
aspekt, który z pewnoŋcić zostanie doceniony przez
kaŧdć firmĕ, dćŧćcć do ograniczania wydatków.

Opcje przepãywu informacji

USB

Lokalne/sieciowe

Kolorowe, czarno-białe

Kopiowanie

PCL/PS Kolorowe, czarno-białe

Drukowanie

Ponowne
Udostępnianie
drukowanie między skrzynkami

Dystrybucja

Skrzynka

Skanowanie

Faksowanie

Sieć TWAIN

Skanowanie
do SMB

Skanowanie do skrzynki/
skrzynki osobistej

Skanowanie
do e-mail

Skanowanie
do FTP

Skanowanie
do USB

IP-Fax

i-Fax

PC-Fax

SIP-Fax

Super G3 Fax

Toner polimeryzowany Simitri HD

Zwykïy toner

WieloĂÊ w jednoĂci.
Siïa moduïów.
Dobre urzćdzenie wielofunkcyjne poznaje siĕ nie tylko
po tym, jak zaczyna, ale i jak koĸczy. Nadawanie dokumentom odpowiedniej oprawy odgrywa niezmiernie istotnć rolĕ
w skutecznym przekazywaniu informacji. Zastosowane
w urzćdzeniach bizhub C253 i C353 rozwićzania technologiczne pozwalajć na usprawnienie procesu wykaĸczania.
Warto zatem zwróciþ uwagĕ na opcjonalny finiszer, który
oferuje bardzo wiele uŧytecznych funkcji. To naprawdĕ
dobry sposób na to, by firmowe dokumenty byãy interesujćce i przycićgaãy uwagĕ.

Opcje wykañczania

Kontroler EmperonTM

Nigdy wczeŋniej zdolnoŋþ kolorowego lub czarnobiaãego urzćdzenia wielofunkcyjnego do wykaĸczania
dokumentów nie byãa tak duŧa. Opcjonalny finiszer
dla urzćdzeĸ bizhub C253/353 oferuje bardzo wiele
moŧliwoŋci. Jego podstawowć funkcjć jest zszywanie
i sortowanie. Ale to nie wszystko. Po uwzglĕdnieniu
moduãów dodatkowych bizhub moŧe dziurkowaþ,
a takŧe produkowaþ broszury ze zãoŧonych i zszytych
poŋrodku arkuszy. Nie zapominajmy o moŧliwoŋci
zastosowania zestawu skrzynek odbiorczych, który
sãuŧy do segregowania wydruków, kopii i dokumentów faksowych, czy teŧ rozdzielania dokumentów do
poszczególnych dziaãów firmy. Poczynajćc od automatycznej produkcji broszur, poprzez generowanie
zszytych i przedziurkowanych raportów, koĸczćc
na druku bannerów o rozmiarach przekraczajćcych
standardowe formaty papieru – moŧliwoŋci produkcji bizhub C253/353 naprawdĕ robić wraŧenie.
Uŧytecznć alternatywć jest taca separatora, która
sãuŧy m.in. do oddzielania wydruków od faksów.
Dodajmy do tego, ŧe finiszer ma zwartć budowĕ
i zajmuje bardzo niewiele miejsca w biurze.

Kompatybilnoŋþ z siecić to wielka zaleta urzćdzeĸ serii
bizhub. Peãnć integracjĕ systemów C253/353 z dowolnym ŋrodowiskiem sieciowym zapewnia kontroler
EmperonTM. Wspóãpracuje on z systemami Windows,
Mac, UNIX, Linux i Citrix, co oznacza, ŧe oba urzćdzenia sć kompatybilne praktycznie z kaŧdć infrastrukturć.
Dziĕki uniwersalnemu sterownikowi drukarki, obsãugujćcemu jĕzyki PCL i PostScript, EmperonTM gwarantuje
równieŧ duŧć wygodĕ i ãatwoŋþ obsãugi.

Konfiguracje

Toner polimeryzowany Simitri HD
O wysokć jakoŋþ wydruków dba specjalny toner
polimeryzowany Simitri HD. Charakteryzuje siĕ on
mikroskopijnymi czćsteczkami o bardzo zbliŧonym
ksztaãcie i umoŧliwia uzyskanie wyjćtkowej jakoŋci
obrazu. Dokumenty czarno-biaãe i kolorowe cechujć
siĕ wyjćtkowo wyraťnym tekstem i odwzorowaniem
najdrobniejszych linii. Na jakoŋþ druku ma równieŧ
wpãyw innowacyjny tryb uwydatniania krawĕdzi, co
ma szczególne znaczenie w przypadku kopiowania
wyblakãego tekstu, cienkich linii lub bardzo drobnego druku. Urzćdzenia bizhub C253/353 sć ponadto
wyposaŧone w tryb ekonomiczny, który moŧna wykorzystaþ do drukowania wersji próbnych lub roboczych, a tym samym znacznej redukcji kosztów.

systemy biurowe bizhub C253 i bizhub C353

Sztuka sprawnego
przepïywu informacji
Trudno sobie wyobraziþ sprawne funkcjonowanie
firmy bez odpowiedniego wsparcia technologicznego. Nie da siĕ tej sprawnoŋci osićgnćþ bez
urzćdzeĸ, które uãatwiajć pracownikom codzienne
posãugiwanie siĕ dokumentami. Systemy bizhub
C253 i C353 oferujć wiele rozwićzaĸ, które przyczyniajć siĕ do wyraťnego przyspieszenia druku, wykonywania kopii czy teŧ skanowania i faksowania.
I o to wãaŋnie chodzi – by byão szybciej i ãatwiej.

Skanowanie na wiele sposobów
Projektujćc urzćdzenia wielofunkcyjne, specjaliŋci
Konica Minolta starajć siĕ uãatwiþ proces dystrybucji
informacji. Urzćdzenia bizhub C253 i C353 umoŧliwiajć skanowanie do poczty elektronicznej, FTP,
SMB i skrzynek uŧytkowników oraz zapis obrazów w
formacie wielostronicowych dokumentów PDF oraz
XPF, JPG i TIFF. Przesyãanie informacji uãatwia funkcja tworzenia lekkich plików PDF – moŧna choþby
dziĕki temu bez problemów doãćczaþ je do wiadomoŋci mailowych.

Komunikacja faksowa
Urzćdzenia bizhub C253 i C353 posiadajć bardzo
duŧe moŧliwoŋci w zakresie komunikacji faksowej.
Funkcje Digital Fax i Digital Store umoŧliwiajć przesyãanie faksów w postaci wiadomoŋci e-mail, zapisywanie ich w skrzynkach odbiorczych i na komputerach
PC. Funkcja Internet Fax umoŧliwia wysyãanie i odbieranie danych faksowych w postaci zaãćczników wiadomoŋci e-mail, natomiast IP Fax pozwala na wysyãanie
faksów w kolorze do innych urzćdzeĸ bizhub w intranecie. Do urzćdzenia moŧna dodaþ moduã konwencjonalnego faksu, który umoŧliwia przesyãanie i odbieranie papierowych, oryginalnych dokumentów.

Funkcje skrzynek uĝytkowników

Doskonaïy kolor

Opracowany przez firmĕ Konica Minolta system
skrzynek uŧytkowników usprawnia zarzćdzanie dokumentami, przechowywanymi na dysku twardym. Daje
on moŧliwoŋþ zaãoŧenia do 1000 skrzynek uŧytkowników. Mogć byþ one zdefiniowane jako publiczne,
przeznaczone do uŧytkowania przez grupĕ lub osobiste. Oprogramowanie PageScope Box Operator
umoŧliwia bezpoŋredni dostĕp z komputera PC oraz
pobieranie przechowywanych danych, a podglćd
wielu plików pozwala na ich wyszukiwanie za pomocć widoków miniatur.

Kontroler Emperon zapewnia bardzo wydajne, automatyczne zarzćdzanie kolorami podczas rutynowych
zadaĸ. Dziĕki obsãudze profilów ICC moŧliwe jest
ich ãadowanie i wykorzystywanie, co usprawnia
reprodukcjĕ kolorów oraz zwiĕksza jej dokãadnoŋþ.
Jeszcze wiĕkszć wydajnoŋþ zapewnia opcjonalny
kontroler IC-409 Fiery, który udostĕpnia zestaw
narzĕdzi do efektywnego zarzćdzania kolorami.

Wydajne drukowanie
Gdybyŋmy zapytali przeciĕtnego uŧytkownika, czego
oczekuje od urzćdzenia wielofunkcyjnego, na pewno
wskazaãby na zdolnoŋþ do szybkiego wykonywania zadaĸ. Urzćdzenia bizhub C253/353 eliminujć
wszelkie moŧliwe opóťnienia. Czas oczekiwania na
wydruki jest niezmiernie krótki. Ma na to wpãyw juŧ
sam sposób transportu papieru (nawet z 5 ťródeã),
czy teŧ moŧliwoŋþ druku na papierze o wysokich
gramaturach. Realizacjĕ zleceĸ o duŧych rozmiarach
przyspiesza mechanizm druku dwustronnego – prĕdkoŋþ druku w dupleksie i simpleksie jest taka sama.
Funkcja drukowania banerów, która pozwala na
tworzenie wydruków, przeznaczonych do ekspozycji
– moŧna przy jej pomocy drukowaþ materiaãy
o dãugoŋci nawet do 1.2 metra.

Opïacalna automatyzacja
Urzćdzenia bizhub C253/353 dziĕki wykorzystaniu
specjalnego trybu czarno-biaãego mogć pracowaþ
nawet po wyczerpaniu siĕ tonera kolorowego.
Z kolei automatyczne rozpoznawanie dokumentów
kolorowych gwarantuje uŧycie druku kolorowego
tylko wówczas, gdy jest on potrzebny. Automatyczny
wybór papieru chroni przed drukowaniem na
arkuszach o niewãaŋciwych formatach, natomiast
automatyczne obracanie przenoszonego na papier
obrazu umoŧliwia zakoĸczenie druku zlecenia, nawet
wówczas, gdy wymagany format papieru we wãaŋciwej orientacji nie jest juŧ dostĕpny.

Wygodnym rozwićzaniem jest bezpoŋrednie skanowanie i drukowanie z urzćdzeĸ USB, które umoŧliwia pominiĕcie oprogramowania aplikacyjnego.
Korzystajćc z bizhub C253/353, moŧna skanowaþ
papierowe, oryginalne dokumenty bezpoŋrednio do
pamiĕci USB, a takŧe drukowaþ dokumenty w niej
zapisane. Ta funkcja jest niezwykle przydatna, np.
do szybkiego wydrukowania informacji, niezbĕdnych
w trakcie spotkania biznesowego.

Opcje wykaĸczania

zszywanie
w rogu

zszywanie
w dwóch
punktach

druk
dwustronny

ïÈczenie druku
dwustronnego,
jednostronnego
oraz róĝnych
noĂników

wstawianie
arkuszy, raport

broszura

sortowanie
z przesuniÚciem
arkuszy

drukowanie
transparentów
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Dane pod
specjalnym nadzorem.

Sprawne zarzćdzanie sieciowymi urzćdzeniami
i wszechstronne zabezpieczenia sć niezbĕdne dla
prawidãowego funkcjonowania firm w dzisiejszym
ŋwiecie. Pakiet narzĕdzi i programów pomocniczych
PageScope to kompletne rozwićzanie administracyjne, które stanowi istotnć pomoc w tym zakresie.
Uŧytkownicy urzćdzeĸ bizhub C253/353 nie muszć siĕ
obawiaþ o swoje cenne dane. Firma Konica Minolta
znana jest z dbaãoŋci o wysokie standardy bezpieczeĸstwa - oba urzćdzenia speãniajć wymagania standardu
Common Criteria i posiadajć certyfikat zgodnoŋci
z ISO 15408 EAL3.

Wysokie standardy bezpieczeñstwa
Firma Konica Minolta doskonale zdaje sobie sprawĕ
ze znaczenia, jakie ma ochrona danych. Dlatego wãaŋnie urzćdzenia bizhub C253 i C353 sć wyposaŧone
we wszechstronne zabezpieczenia.

Q Niezwykle interesujćcym rozwićzaniem jest innowacyjna technologia biometrycznego uwierzytelniania
uŧytkowników. Specjalny czytnik rozpoznaje ukãad
ŧyãek na palcu osoby, która chce z urzćdzenia skorzystaþ. Jest to bardzo szybki i wygodny sposób
uzyskiwania dostĕpu. Z jednej strony zwalnia uŧytkowników z koniecznoŋci zapamiĕtywania haseã, z
drugiej zaŋ zapewnia maksymalne bezpieczeĸstwo
danych. Jako alternatywĕ moŧna stosowaþ uwierzytelnianie za pomocć zbliŧeniowej karty IC.

Q OInnć waŧnć funkcjć ochronnć jest bezpieczne
drukowanie. Zlecenie druku moŧe byþ zrealizowane
po wprowadzeniu przez uŧytkownika jego indywidualnego hasãa bezpoŋrednio do urzćdzenia bizhub
C253/C353. Szyfrowanie plików PDF zapobiega
nieuprawnionemu dostĕpowi do zawartych w nich
danych. Dziĕki szyfrowaniu transmisji (SSL) poufne
dane pozostajć niedostĕpne nawet w wypadku ich
przechwycenia. Moŧliwe jest równieŧ zastosowanie
szyfrowania do zabezpieczenia danych, które sć
przechowywane na wewnĕtrznym dysku twardym.

Pakiet dla administratorów
Obszerny zestaw narzĕdzi administracyjnych
PageScope sãuŧy do automatyzacji procedur przygotowania do pracy, upraszcza integracjĕ z siecić
i umoŧliwia monitorowanie statusu urzćdzeĸ oraz
skuteczne zarzćdzanie nimi.

Q Aplikacja PageScope Netcare zapewnia szybki
dostĕp oraz monitorowanie urzćdzeĸ w sieci.
Przesyãane automatyczne powiadomienia informujć uŧytkowników o statusie kaŧdego urzćdzenia,
umoŧliwiajćc szybkć reakcjĕ administratora.

Q Kompleksowe zarzćdzanie kontami i danymi
moŧe stanowiþ prawdziwe wyzwanie, ale nie
dla aplikacji PageScope Data Administrator.
Umoŧliwia ona integracjĕ nowych urzćdzeĸ z siecić oraz szybkie i proste programowanie adresów
e-mail. Dane, które sãuŧć do uwierzytelniania oraz
dane kont moŧna zaprogramowaþ indywidualnie
dla poszczególnych uŧytkowników, co obejmuje
równieŧ ograniczanie praw dostĕpu do okreŋlonych funkcji, takich jak druk kolorowy. Dziĕki temu
aplikacja Data Administrator moŧe przyczyniþ siĕ
do obniŧenia kosztów.

Q Gãównym narzĕdziem administrowania wszystkimi urzćdzeniami bizhub w sieci jest aplikacja
PageScope Account Manager. To w istocie jednolita platforma informatyczna, która umoŧliwia realizacjĕ wszystkich zadaĸ ewidencyjnych. Centralne

Zgodnoŋþ z systemem Windows Vista
âatwa instalacja za pomocć DPWS
(Device Profile for Web Services),
a takŧe bezpoŋrednie skanowanie
i drukowanie plików XPS.

rejestrowanie i analiza stanu liczników, definiowanie ograniczeĸ dostĕpu i limitów liczby drukowanych stron dla poszczególnych uŧytkowników
i zarzćdzanie nimi – to tylko niektóre z moŧliwoŋci.
Efekt? Account Manager umoŧliwia peãnć kontrolĕ
kosztów, zwićzanych z procesami kopiowania,
drukowania, skanowania i faksowania.

Q Sprawdzony system zdalnej diagnostyki firmy
Konica Minolta gwarantuje aktywne wsparcie
techniczne. Aplikacja CS Remote Care pomaga
w pãynnej eksploatacji urzćdzeĸ, zapobiegajćc
przerwom w pracy. Wszystkie istotne dane o nich
sć przesyãane bezpoŋrednio do serwisu firmy
Konica Minolta za pomocć automatycznego
procesu, który nigdy nie absorbuje uŧytkownika.
Urzćdzenia bizhub C253 i C353 sć gotowe
do obsãugi kaŧdego zadania komunikacyjnego,
które moŧe siĕ pojawiþ w ŋrodowisku biurowym.
W modelach tych firma Konica Minolta poãćczyãa
nowoczesne technologie z wieloma przydatnymi
funkcjami, co daje efekt w postaci wyjćtkowo
niskich kosztów eksploatacji.

Specyfikacja techniczna
Specyfikacja kopiarki
Proces kopiowania
Elektrostatyczne kopiowanie laserowe,
Tandem, poĂrednie
Toner
Toner polimeryzowany Simitri HD
PrÚdkoĂÊ kopiowania / druku A4
druk kolorowy/czarno-biaïy do 25 s./min
(bizhub C253)
druk kolorowy/czarno-biaïy do 35 s./min
(bizhub C353)
PrÚdkoĂÊ kopiowania / druku A3
druk kolorowy/czarno-biaïy do 12,5 s./min
(bizhub C253)
druk kolorowy/czarno-biaïy do 17,7 s./min
(bizhub C353)
Czas oczekiwania na uzyskanie
pierwszej kopii/wydruku (A4)
druk kolorowy 11,7 s / czarno-biaïy 7,7 s
(bizhub C253)
druk kolorowy 8,5 s / czarno-biaïy 5,9 s
(bizhub C353)
Czas przygotowania do pracy
Okoïo 80 s (bizhub C253)
Okoïo 75 s (bizhub C353)
RozdzielczoĂÊ kopii
600 x 600 dpi
Odcienie szaroĂci
256 odcieni
Liczba kopii
1–999, tryb przerwania operacji
Format dokumentów oryginalnych
A5–A3
PowiÚkszanie
25-400% w odstÚpach co 0,1%,
automatyczna zmiana rozmiarów
Funkcje kopiowania
Wstawianie rozdziaïów, okïadek i stron
Wydruk próbny, wydruk sïuĝÈcy do regulacji
ustawieñ
Sztuka cyfrowa, ponowne wywoïywanie zleceñ, pamiÚÊ ustawieñ zleceñ tryb plakatowy,
nadruk, stemplowanie
Ochrona przed kopiowaniem

Specyfikacja drukarki
RozdzielczoĂÊ druku
Odpowiednik 1800 x 600 dpi
Procesor kontrolera
PowerPC MC7447 @ 1 GHz, 64-ro BITOWY
JÚzyk opisu strony
PCL 6c (PCL 5c + XL3.0), PostScript 3
Systemy operacyjne
Windows 2000/XP/XP64
Windows VISTA 32/64
Obsïuga Windows VISTA DPWS
Server 2000/2003/2003 x64
Macintosh 9.x/10.x
Unix/Linux/Citrix
Funkcje drukowania
BezpoĂredni druk plików PCL, PS; TIFF,
XPS, PDF oraz szyfrowanych plików
w formacie PDF

Drukowanie dokumentów zapisanych
w pamiÚci USB (opcja)
Èczenie druku na róĝnych noĂnikach
i druku jedno- i wielostronnego w ramach
jednego zlecenia (Mixmedia i Mixplex)
Programowanie zleceñ - funkcja „Easy Set”
Nadruk, znak wodny, ochrona przed
kopiowaniem
Tryb oszczÚdzania tonera

Specyfikacja skanera
SzybkoĂÊ skanowania
W kolorze do 70 s. oryginaïu/min
(300 dpi przy podawaniu przez podajnik
dokumentów)
W czerni i bieli do 70 s. oryginaïu/min
(300 dpi przy podawaniu przez podajnik
dokumentów)
RozdzielczoĂÊ skanowania
Maks.: 600 x 600 dpi
Tryby skanowania
Skanowanie sieciowe TWAIN
Skanowanie do poczty elektronicznej
Skanowanie do FTP
Skanowanie do SMB
Skanowanie do skrzynki
Skanowanie do DPWS
Skanowanie do USB (opcja)
Formaty plików
JPEG, TIFF, XPS, PDF, Compact PDF,
Zaszyfrowane pliki PDF
Miejsca przeznaczenia
zeskanowanych obrazów
2100 (pojedynczy odbiorca + grupa),
obsïuga LDAP
Funkcje skanowania
Adnotacje (tekst/godzina/data)
w plikach PDF
Do 400 programów zleceñ

Specyfikacja faksu
Standard faksu
Super G3 (opcja)

Interfejs
10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T
Ethernet
USB 2.0
Automatyczny podajnik dokumentów
Do 100 sztuk oryginalnych dokumentów
Format papieru
A6–A3, druk bez marginesów
Papier na transparenty, maks.
1200 x 297 mm
Indywidualnie wybrane formaty papieru
Gramatura papieru
64–271 g/m2
PojemnoĂÊ pojemników na papier
Standardowo: 1150 arkuszy
Maks.: 3650 arkuszy
PojemnoĂÊ odbiorcza
Maks.: 1200 arkuszy
Automatyczny druk dwustronny
A5–A3, druk bez marginesów
64–256 g/m2
Tryby wykañczania (opcje)
Offset, grupa, sortowanie, zszywanie,
dziurkowanie,
skïadanie na Ărodku, broszura
Liczba kopii/wydruków (miesiÚczna)
Zalecana: 30 000/Maks.: 45 000
(bizhub C253)
Zalecana: 40 000/Maks.: 60 000
(bizhub C353)
Pobór mocy
220–240 V / 50/60 Hz
poniĝej 1,5 KW (system)
Wymiary urzÈdzenia
(Sz. x Gï. x W., mm)
640 x 849 x 770
Waga urzÈdzenia
Okoïo 99 kg

Transmisja faksów
Analogowa, i-Fax, IP-Fax, SIP-Fax

Funkcje systemowe

RozdzielczoĂÊ faksów
Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)

Bezpieczeñstwo
ISO 15408 EAL3 (w trakcie oceny)

Kompresja faksów
MH, MR, MMH, JBIG

Ewidencjonowanie
Do 1000 kont uĝytkowników
Obsïuga mechanizmów Active Directory
(nazwa uĝytkownika + hasïo)
Definiowanie dostÚpu uĝytkowników do
funkcji
Uwierzytelnianie biometryczne (na podstawie ukïadu ĝyïek w palcach) (opcja)
Czytnik kart IC-Card (opcja)
Serwer Acount Manager (opcja)

Modem faksowy
Transmisja z prÚdkoĂciÈ do 33,6 Kb/s
Miejsca przeznaczenia faksów
2100 (pojedynczy odbiorca + grupa)
Funkcje faksowe
Polling
PrzesuniÚcie transmisji w czasie
PC-Fax
Odbiór do skrytki
Odbiór do e-Mail, FTP, SMB

Specyfikacja systemowa
PamiÚÊ wewnÚtrzna
1,024 MB
WewnÚtrzny dysk twardy
60 GB

Oprogramowanie
PageScope NetCare
PageScope Data Administrator
PageScope Box Operator
PageScope Workware (wersja testowa)
Direct Print Utility
Print Status Notifier
Log Management Utility
Driver Packaging Utility

Wszystkie specyfikacje pojemnoĂci, mierzonej liczbÈ arkuszy, dotyczÈ papieru o formacie A4 i gramaturze 80 g/m2.
Wszystkie specyfikacje dotyczÈce prÚdkoĂci skanowania, kopiowania lub drukowania dotyczÈ papieru o formacie A4, który jest skanowany,
kopiowany lub zadrukowywany w poprzek, w trybie jednostronnym na wielu arkuszach.
Na niektórych ilustracjach produktom mogÈ towarzyszyÊ dodatkowe akcesoria.
Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbïÚdnoĂci podawanych cen i specyfikacji. Specyfikacje mogÈ ulec zmianie bez powiadomienia.
Microsoft, Windows oraz logo Windows sÈ znakami handlowymi lub zastrzeĝonymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation
w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach.
Wszelkie inne nazwy marek i produktów mogÈ byÊ zastrzeĝonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi,
które naleĝÈ do odpowiednich wïaĂcicieli, co niniejszym zostaje uznane.
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