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bizhub C250
Vylepšená funkce faxu
Volitelný Super G3 fax
Podpora profesionálních faxových standardů – výzva,
utajení,schránka atd.
Digitální,i-Fax a běžný analogový fax s 33.600 Kbps
modemem

Vylepšená platforma MFZ
bizhub OP (otevřená platforma) – MFZ architektura,
Emperon,Open API
Společná funkcionalita a rozhraní mezi bizhub
MFZ (barevnými i čb)
instalace příslušenství jako u PC pomocí PCI slotů

Vylepšený základní systém
40 GB HDD a paměť 1,024 MB (standardně)
Kopírování,tisk a skenování (standardně)
Kompaktnější, menší půdory,nižší hmotnost

Vylepšený tiskový řadič
Emperon – založen na úspěšné Crown X
technologii
PCL 6c (PCL 5c + XL 2.1) a PostScript 3 standardně
Vysoká rychlost zpracování díky 64 bit architektuře
Vysoce funkční a uživatelsky přátelský tiskový ovladač

Vylepšená funkce schránky
Až 1000 uživatelských schránek
Uživatelská schránka ukládá kopie, tisky, skeny i faxy
Možnost dotisku, kombinování, sdílení a
distribuce
Přístup pomocí Box Utility , Box Twain a
PageScope Web Connection

Vylepšená práce s médii
Automatický duplex podporuje až 256 2g/m
Mixmedia a mixplex pro kopírování a tisk
Desky pro dokončování sad a brožur

Vylepšené dokončování
Kapacita brožury až 15 listů (60 stran)
Maximální výstupní kapacita až 1,250 listů
Dokončování sad s možností sešít až 50 listů

Business matters

Vylepšené skenování
podpora kompaktního PDF - cca 30% velikost souboru
Skenování do eMailu,do FTP,do SMB a do schránky
ve standardu
Vylepšený Twain ovladač včetně přístupu do schránky

Vylepšená kvalita
Vylepšená reprodukce textu pro kopírování a tisk
Spolehlivost a stabilita tiskové jednotky při nepřímém
tisku
Pokročilé volby nastavení tiskové kvality s řadičem
Emperon
Nová laserová jednotka se 4 dvoupaprskovými lasery

Vylepšené celkové náklady (TCO)
Nízké náklady na čb provoz
Zajímavé náklady na barevný provoz
Velmi konkurenční pořizovací cena
Otevírá nový barevný nebo barvy dostupný segment

Vylepšené účtování
Až 1 000 uživatelských/ skupinových účtů
Síťová administrace prostřednictvím PageScope Data
Administrator
Možnost omezit funkce MFZ a nastavit povolené
objemy kopií/ tisků
Podpora Active Directory –využití správy uživatelů
Windows

Vylepšená podpora oper. systémů
WHQL certifikovaný ovladač
Podpora Mac OS 9.x a OS 10.x
Unix / Linux filtry
Citrix test
Podpora Novell NDPS

Vylepšený spotřební materiál
Vyšší kapacita černého toneru na 20k
Uživatelsky přívětivá výměna obrazové jednotky
Uživatelsky přívětivá výměna odpadní nádobky
Dlouhá životnost fixační jednotky 300k+

Konica Minolta bizhub C250
Přestože zabere pouze méně než půl
čtverečního metru podlahové plochy, zvládne
nový multifunkční bizhub C250 od Konica Minolty
více než byste mohli očekávat. Nevytváří pouze
vysoce kvalitní a cenově efektivní barevné a černobílé tisky. Bizhub C250 kombinuje kopírovací
tiskové, skenovací a faxové funkce do jediného
kompaktního zařízení, které zvyšuje efektivitu,
produktivitu a všestrannost rovněž poskytnutím všech
komunikačních nástrojů, které moderní kancelář
vyžaduje.

Všechny specifikace související s kapacitou papíru uvažují velikost A4 a gramáž 80 g/m
Všechny specifikace související s rychlostí skenování, kopírování nebo tisku uvažují velikost
papíru A4, který je skenován, kopírován nebo tisknut napříč, ve vícestrankovém, jednostranném módu.
Uvedené kapacity paměti uvažují paír A4 s tonerovým pokrytím uvedeným v případné poznámce.
Některá z vyobrazení mohou obsahovat volitelná příslušenství.

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

Konica Minolta neručí, že jakékoliv ceny nebo specifikace nemohou obsahovat chybu.
Specifikace jsou předmětem možné změny bez upozornění.
Všechny ostatní značky nebo názvy produktů mohou být registrované obchodní známky nebo obchodní známky
jejich případných vlastníků a jako takové jsou uznávány.

