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bizhub C203
Vyváženost v černobílém i barevném tisku
potřebujete multifunkční
tiskové zařízení

Kompaktní,
elegantní, šikovný

NE

ANO

NE

tisknete
do 40 000 stran
měsíčně
ANO

multifunkční tiskové
zařízení Konica Minolta
bizhub C203

NE

tisknete
nad 40 000 stran
měsíčně

ANO

zařízení pro tisk nad
40 000 stran měsíčně

Šikovný, chytrý
a zvlášť výhodný
Moderní malé společnosti, kanceláře a dokonce i jednotlivci mají v zásadě stejně
vysoké nároky jako velké firmy. Malé kanceláře vyžadují stejně kvalitní barvu
jako profesionálové a malé společnosti očekávají stejně dobré černobílé výtisky
a kopie jako velké firmy – jediným rozdílem jsou menší objemy.

Konica Minolta ve stroji bizhub C203 nabízí kompaktní multifunkci pro černobílý a barevný tisk,
perfektně vyhovující potřebám malých firem. Ač nevelké, přesto vysoce flexibilní barevné zařízení
formátu A3 nabízí jedinečnou kombinaci moderních technologií, bohatý rozsah funkcí a širokou škálu
aplikací. Velkou výhodou modulárního řešení je schopnost snadno přizpůsobit bizhub C203 k řešení
jakýchkoli požadavků na komunikaci moderní malé společnosti.
Inovativní design InfoLine usnadňuje obsluhu a navíc vytváří z bizhub C203 atraktivní střed kanceláře
jakékoli firmy. Díky vysoce kompaktnímu provedení má velmi malý půdorys, takže se vejde i do té
nejmenší kanceláře.

Moderní kancelář a malá firma uvítá stroj s takovou flexibilitou, univerzálností a efektivitou,
neboť jim umožní zlepšit práci s dokumenty a komunikaci na pracovišti.
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*volitelně

Vyspělý tisk, skenování, faxování a práce se schránkami usnadňují každodenní
komunikaci, šetří čas a zlepšují celkovou efektivitu práce. Modulární možnosti dokončování
zajišťují rychlou a snadno dosažitelnou přípravu profesionálních dokumentů.
Rodina aplikací PageScope automatizuje postupy nastavení, sledování stavu a poskytuje
efektivní správu zařízení. Například pro řízení toku dokumentů slouží PageScope
Workware, zatímco sledování zařízení zajišťuje PS Web Connection.
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Všestranné funkce pro

zlepšování komunikace
Potřeby komunikace nezávisí na velikosti kanceláře nebo firmy. I ta nejmenší společnost může mít potřebu
intenzivní globální komunikace s partnery po celém světě. Stroj bizhub C203 tuto komunikaci podporuje
svými multifunkčními schopnostmi, zahrnujícími vše potřebné pro efektivní zpracování informací.

Unikátní funkce schránky
Srdcem komunikačních schopností stroje bizhub C203 je propracovaná
funkcionalita schránek, značně usnadňující ukládání a práci s informacemi
na interním pevném disku. V malé kanceláři se tak stroj rychle změní
v centrálu pro archivaci, distribuci a sdílení informací s možností jejich
tisku nebo odesílání například e-mailem nebo faxem. Snadný přístup ke
schránkám a dokumentům v nich zajišťuje jednoduše použitelný software
– PageScope Box Operator, dovolující přímo z uživatelova PC přístup,
download a náhledy dokumentů ve schránkách.
Vyspělé možnosti skenování
Dnešní komunikace v kanceláři závisí na skenování, všestranně urychlujícím
a usměrňujícím distribuci i sdílení informací. Zařízení bizhub C203
nabízí skenování do e-mailu, FTP, SMB a schránky, s formáty skenování
zahrnujícími vícestránková PDF, XPS, JPG a TIFF. Velmi atraktivní je unikátní
schopnost výrazného zkomprimování PDF před přenosem.
Vyspělé faxové funkce
Na svou třídu nabízí bizhub C203 velmi bohatý rozsah faxových funkcí. Patří
mezi ně digitální fax a digitální ukládání, včetně přesměrování na e-mail,
uložení do schránky nebo do PC. K dispozici je také odesílání a příjem faxů
jako příloh e-mailu prostřednictvím protokolu Internet Fax. Funkce IP Fax
zase umožňuje odesílání barevných faxů na podporovaná zařízení bizhub
v Intranetu. A nakonec je díky rozšiřujícímu modulu faxu samozřejmě možné
i klasické odeslání faxu a jeho příjem v podobě papírového výtisku.

Stroj bizhub C203 může mít ve své vlastní
adresní knize uloženo až 2 100 adres
a díky podpoře LDAP nabízí pohodlný
přímý přístup do e-mailové databáze firmy.
Všestranný tisk
Tištěné dokumenty jsou v komunikaci stále
velmi významné. S bohatými funkcemi
stroje bizhub C203 je tisk věcí okamžiku!
Promyšlený tisk na dlouhé papíry
dovoluje tvorbu aranžovacích materiálů
– snadno vytvoříte výtisk o délce až 1,2
metru.
Díky speciálnímu černobílému režimu
dokáže bizhub C203 pokračovat v práci
i při vyčerpání barevného toneru.
Pro ještě ekonomičtější tisk konceptů
dokumentů disponuje bizhub C203
režimem úspory až 50% toneru,
snižujícím nákladovost provozu stroje.
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Moderní design
a šikovné funkce

Snadné používání vyžadují na všech pracovištích, ať jde o malou nebo velkou kancelář či firmu.
Konica Minolta bizhub C203 zajišťuje všestranně snadné použití i díky svému modernímu designu
InfoLine. Ať budou chtít uživatelé využívat barevné nebo černobílé funkce – vždy pro ně budou hračkou.

Velký barevný dotykový ovládací panel výborně vede uživatele. Nastavení kopírovacích nebo skenovacích
úloh, sledování zařízení a cokoli dalšího, co je potřeba provést pomocí ovládacího panelu, je vždy usnadněno
logickým zobrazením operací a intuitivní navigací v nabídkách.
Jednotné rozhraní ovladačů poskytuje díky jednotnému vzhledu a struktuře velmi snadné a pohodlné ovládání
bez zbytečného matení a tápání občasných uživatelů.
Ukládání úloh do paměti zrychluje pracovní postupy a minimalizuje dobu, strávenou u stroje. Lze přednastavit
velké množství skenovacích, kopírovacích, faxových i tiskových úloh – a Print Status Notifier bude uživatele
pohodlně informovat, že právě jejich úloha je již připravena na výstupu.
Velmi praktickou novinkou je přímé skenování a přímý tisk do nebo z USB pamětí, umožňující uživateli zcela
vynechat práci s aplikací na PC. Skenované originály lze ukládat přímo na USB paměť, obdobně je možný
přímý tisk souborů z této paměti.
Práce se zařízením bizhub C203 je opravdu příjemně snadná! Jasné indikátory na stroji i zprávy a grafické
zobrazení na obrazovce panelu uživatele jednoznačně upozorňují, zda a které zásobníky papíru jsou již
prázdné, či zda je nutné doplnění spotřebního materiálu. Doplňovací postupy jsou jednoduché a logické,
s vysvětlením a grafickým znázorněním jednotlivých kroků.

Tiskový výkon stroje bizhub C203 je podpořen řadou
automatických funkcí, dále zlepšujících efektivitu:
Automatické rozpoznání barev zajišťuje použití
barevných tonerů, jen pokud je to potřeba.
Automatická volba papíru zabraňuje chybnému tisku
a kopírování na špatný formát.
Automatická rotace obrazu umožňuje dokončení úlohy
i v případě, že papír původní orientace je při tisku
vyčerpán.
Automatické měřítko zajistí překopírování i tisk
rozsáhlých A3 grafů, projektových diagramů či plánů
přesně na papír A4 – nebo podle potřeby naopak a to
vše samozřejmě plně automaticky!

Volitelné moduly pro dokončování dále rozšiřují bohaté
schopnosti stroje bizhub C203.
Vestavný finišer sešívá v rohu a po straně a třídí
odsazováním.
Schopnost děrování 4 otvorů lze získat díky děrovacímu
modulu.
Možnost brožování pro tvorbu přehnutých a uprostřed
sešitých brožur zajišťuje brožovací modul.
Alternativní možností je jednotka osobních přihrádek, takže
různí uživatelé mohou mít každý svou vyhrazenou výstupní
přihrádku.
Pro jednodušší nasazení lze použít separátor úloh, dovolující
například oddělení výtisků od přijatých faxů.
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Chytrý a šikovný:

hodnotné speciality
Stroj bizhub C203 nenabízí jen obsáhlé funkce. Pro hladký chod i malých organizací je nezbytná také
profesionální správa a propracované zabezpečení. Pro tyto náročné úkoly správce sítě nabízí Konica
Minolta ucelenou rodinu softwarových aplikací PageScope, poskytujících kvalitní a bohaté nástroje
pro sledování zařízení i pro jeho správu. A jsou zde i bezpečnostní standardy Konica Minolta – v této
třídě jde o unikátní výbavu!

PageScope Web Connection
Užitečný nástroj pro sledování zařízení pomocí běžného webového
prohlížeče. Uživatel může vyvolat podrobnosti o zařízení, zkontrolovat stav
toneru a papíru nebo změnit nastavení parametrů – to vše jednoduše
systémem ukaž a klikni. Navíc obsahuje i PageScope Direct Print, dovolující
přímý tisk souborů mnoha typů, bez nutnosti používat odpovídající aplikace
nebo ovladače.
PageScope Workware
S PageScope Workware je konverze papírových dokumentů do elektronické
formy snadná, stejně jako správa všech typů dokumentů na počítači
a elektronická distribuce informací. Uživatel vidí i bez použití zdrojových
aplikací náhledy souborů jako miniatury, může s pomocí OCR prohledávat
soubory na klíčová slova nebo je hledat podle autora, názvu či data. Tisk
nebo odesílání souborů jako příloh e-mailem je otázkou pouhého přetažení
myší.
Print Status Notifier
Tento výborný nástroj se hodí zejména při použití bizhub C203 jako
centrálního stroje. Překryvné zprávy na obrazovce PC zajišťují uživatelovu
informovanost o stavu stroje a o zpracování jeho úlohy. To zamezuje
zbytečným cestám k tiskárně jen aby se uživatel podíval, jestli je úloha už
vytištěna, a šetří tak čas, který je možné věnovat jiným, důležitějším úkolům.

Spolehlivé zabezpečení
Bohaté bezpečnostní funkce stroje
bizhub C203 zabezpečují všechna
uživatelská data a důvěrné informace.
Mezi tyto funkce patří například šifrování
PDF, chránící data v PDF souboru před
neoprávněnou manipulací. Šifrování dat
na pevném disku zajišťuje bezpečnost
tohoto úložiště; a díky šifrování S/MIME je
e-mailová komunikace bezpečnější, než
kdykoli dříve.
S bezpečnostními standardy Konica
Minolta bizhub C203 dodržuje Všeobecná
kritéria a je certifikován na ISO 15408
EAL3.
Podpora Windows Vista
Zahrnuje snadnou instalaci přes DPWS
(Device Profile for Web Services) a také
přímý tisk a skenování XPS souborů.
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Vaše možnosti

v kostce

DF-611
Podavač originálů
oboustranný podavač
až na 100 originálů

SD-505
Brožovací modul
středový sklad
a sešití max. 15 listů

OC-507
Kryt originálu
Kryt skeneru místo ADF

MT-502
Přihrádkový modul
4 osobní přihrádky

WT-502
Pracovní deska
pro umístění autentizační
čtečky

FK-502
Faxová karta
Super G3 fax

ML-501
Karta rozhraní
pro druhou kartu FK-502

SA-501
Akcelerátor skenování

druhá
FS-519
Vestavný sešívací finišer
200 + 1 000 stran

první

MK-711

AU-101
Biometrická autentizace
skener kapilár prstu
OT-602
Přídavná přihrádka
třetí, 200 listů

SC-503
Bezpečnostní čip
šifruje data na disku MFP

EK-603
Rozhraní USB host
pro autentizační
čtečky
AU-201
Autentizace IC-karet
čtečka IC-karet

PK-515
Děrovací modul
4 otvory

JS-505
Oddělovač úloh

PC-405
Velkokapacitní kazeta A4,
2 500 listů, 64–256 g/m2

PC-204
2 velkokapacitní kazety A5–A3,
2× 500 listů, 64–256 g/m2

PC-104
Velkokapacitní kazeta A5–A3,
1× 500 listů, 64–256 g/m2

CD-26
Stolek kopírky
s úložným prostorem

Dokončovací operace

Rohové
sešívání*

Dvoubodové
sešívání*

Oboustranný
tisk

Kombinovaný
mixmédia/mixplex

Děrování*

Režim
kapitoly

Skládání*

Tvorba
brožur*

Třídění
odsazováním*

Tisk na
dlouhé papíry

*volitelně
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TECHNICKÉ ÚDAJE KOPÍRKY
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 12,5 str./min.
Černobíle až 12,5 str./min.
1. kopie/výtisk
Barevný 11,7 s (A4)
Černobílý 7,7 s (A4)
Zahřívání
Přibližně 30 s
(studený start systému 80 s)
Rozlišení při kopírování
600 × 600 dpi
Gradace
256 odstínů
Vícenásobné kopie
1–999, s režimem přerušení
Formáty předlohy
A5–A3
Měřítko
25–400 % s krokem 0,1 %
Automatické přizpůsobení
Kopírovací funkce
Kapitola, vkládání (titulní) strany,
zkušební kopie, tisk nastavovací
předlohy, digitální grafika, vyvolání
úlohy, paměť uložení úloh, režim
plakátu, přetisk, razítko, ochrana
před kopírováním

TECHNICKÉ ÚDAJE
TISKÁRNY
Rozlišení při tisku
Ekvivalent 1800 × 600 dpi
Procesor řadiče
PowerPC MC7447 @ 1 GHz
64 bitů
Jazyky popisu stránky
PCL 6c (PCL 5c + XL3.0)
PostScript 3
Operační systémy
Windows 2000/XP/XP64
Windows VISTA 32/64,
podpora DPWS
Server/2000/2003/2003 x64
Macintosh 9.x/10.x
Unix/Linux/Citrix
Tiskové funkce
Přímý tisk PCL, PS; TIFF, XPS,
PDF a šifrovaný PDF, tisk z USB
paměti (volitelně)
Mixmédia a mixplex
Ukládání nastavení „Rychlé
nastavení“, přetisk, vodoznak,
ochrana před kopírováním, režim
úspory toneru
Konica Minolta
Business Solutions Czech, spol. s r. o.

TECHNICKÉ ÚDAJE
SKENERU
Rychlost skenování
Barevně až 70 orig./min.
(300 dpi, z podavače)
Černobíle až 70 orig./min.
(300 dpi, z podavače)
Rozlišení skeneru
Maximálně: 600 × 600 dpi
Režimy skenování
Síťový TWAIN, skenování do
e-mailu, skenování do FTP,
skenování do SMB, skenování
do schránky, skenování do
USB paměti (volitelně)
Formáty souborů
JPEG, TIFF, XPS, PDF,
komprimovaný PDF, šifrovaný PDF
Cílové adresy
2100 (jednotlivé + skupiny),
podpora LDAP
Skenovací funkce
Poznámky (text/čas/datum)
pro PDF
Až 400 přednastavených úloh

TECHNICKÉ ÚDAJE FAXU
(VOLITELNĚ)
Faxový standard
Super G3 (volitelně)
Přenos faxu
Analogový, i-Fax, IP-Fax, SIP-Fax
Rozlišení faxu
Maximálně: 600 × 600 dpi (velmi
jemné)
Faxová komprese
MH, MR, MMH, JBIG
Faxový modem
Až 33,6 kb/s
Cílové adresy
2100 (jednotlivé + skupiny)
Faxové funkce
Výzva, odložené odeslání, PC fax,
příjem do důvěrné schránky,
přesměrování do e-mailu,
FTP, SMB

TECHNICKÉ ÚDAJE
SCHRÁNEK
Max. počet schránek
1 000
Max. uložených dokumentů
Až 3 000 dokumentů nebo
9 000 stran
Druhy uživatelských schránek
Veřejné, osobní (s heslem
nebo autentifikací), skupinové
(s autentifikací)
Typy systémových schránek
Zabezpečený tisk, šifrovaná PDF,
příjem faxu, vyžádaný fax
Funkce uživatelských schránek
Opak. tisk, spojování, download,
odesílání (e-mail, FTP, SMB
a fax), kopírování ze schránky
do schránky

ÚDAJE O SYSTÉMU
Systémová paměť
1024 MB
Systémový pevný disk
60 GB
Rozhraní
10-Base-T/100-Base-T/
1000-Base-T Ethernet
USB 2.0, volitelně USB host
Automatický podavač originálů
Až 100 originálů
Velikost papíru
A6 až A3+
Vlastní formáty
Bannerový papír až
1200 × 297 mm
Gramáž papíru
64 až 271 g/m2
Vstupní kapacita papíru
Standardně: 1 150 listů
Maximálně: 3 650 listů
Výstupní kapacita papíru
Maximálně: 1 200 listů
Automatický oboustranný tisk
A5 až A3+
64 až 256 g/m2
Možnosti dokončování
(volitelně)
Odsazování, skupinkování, třídění,
sešívání, děrování, půlsklad,
brožura
Spotřeba energie
220 – 240 V/50/60 Hz
Méně než 1,5 kW (systém)
Rozměry systému (š × h × v mm)
650 × 849 × 770
Hmotnost systému
cca 99 kg

SYSTÉMOVÉ FUNKCE
Zabezpečení
ISO 15408 EAL3 (v procesu
certifikace)
Účtování
Až 1000 uživatelských účtů
Podpora Active Directory
(jméno uživatele + heslo)
Definice přístupu uživatele
k funkcím
Biometrické ověření (žilky v prstu)
– volitelně
Ověření IC-kartou (čtečka
IC-karet) – volitelně
Server Account Manager (volitelně)
Software
PageScope NetCare
PageScope Data Administrator
PageScope Box Operator
PageScope Workware (Trial)
Direct Print Utility
Print Status Notifier
Log Management Utility
Driver Packaging Utility

Veveří 102, 616 00 Brno
www.konicaminolta.cz
IČ: 00176150
Zákaznické centrum
Tel.: 841 777 777

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. Konica Minolta neručí za případnou chybu v některých uvedených cenách nebo technických údajích. Technické údaje podléhají
změnám bez předchozího upozornění. Microsoft, Windows a logo Windows jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky 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.

