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Inovaţie alb negru şi culoare la superlativ
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Culoare într-o
inovaţie alb negru
Bizhub C220, bizhub C280 şi bizhub C360 sunt echipamente inovatoare de la Konica Minolta pentru producerea zilnică a
documentelor în mediile corporate. Sunt alegerea perfectă pentru birouri şi grupuri de lucru din departamentele financiare şi
de contabilitate, resurse umane, logistică şi în multe alte zone unde majoritatea printurilor sunt produse în alb negru.
Această serie de produse permite obţinerea imaginilor alb negru de calitate la un preţ scăzut, similar cu echipamentele alb
negru. Dar bizhub C220, C280 şi C360 au o caracteristică suplimentară: culoarea care poate fi folosită de câte ori este
nevoie.

Ca adevărate multifuncţionale, bizhub C220, C280, C360
sunt echipate cu funcţii de printare, copiere, scanare şi fax,
ce oferă cu uşurinţă şi competenţă comunicare completă în
birourile aglomerate. Cu design-ul compact şi elegant care
nu ocupă foarte mult spaţiu, oricare dintre ele este o apariţie
atractivă în orice birou.

Sunt prietenoase cu mediul şi foarte confortabile în
utilizarea de zi cu zi la birou.

În conformitate cu sloganul Konica Minolta “skills to win”
bizhub C220, C280 şi C360 oferă comunicare completă
în birou într-un singur echipament, lucrează cu cele mai
noi tehnologii, furnizează calitate de top atât alb negru,
cât şi color şi impresionează cu performanţele ecologice
ireproşabile.

Fiind conforme cu cele mai recente regulamente ale
Energy Star şi German Blue Angel, bizhub C220, C280
şi C360 se remarcă prin funcţionarea fără zgomot şi
niveluri reduse ale consumului de energie.

Opţiuni fluxuri lucru

USB

Box-to-USB

Local/reţea

PCL/PS

Color, alb negru

Copiere

Color, alb negru

Printare

Reprintare Partajare Box-to-Box

Distribuţie

Box

Scanare

TWAIN în reţea

Scan-to-FTP

Fax

IP-Fax

Scan-to-SMB

Scan-to-USB

i-Fax

PC-Fax

Scan-to-Box/Personal Box

Scan-to-eMail

Scan-to-Home

Scan-to-Me

SIP-Fax

Super G3 Fax

Inovaţie, disponibilitate, uşurinţă:
alb negru şi culoare la superlativ
Tehnologie avansată
Echipate cu tehnologia avansată dezvoltată de
Konica Minolta, bizhub C220, C280 şi C360 garantează o
calitate constantă şi stabilă a imaginilor alb negru. Această
tehnologie inovatoare reîmprospătează permanent
developer-ul, adăugând o cantitate precisă cu fiecare cartuş
de toner nou. Eficienţa îmbunătăţită asigură creşterea
duratei de viaţă a consumabilelor şi permite ca aceste
echipamente să producă documente alb negru la preţuri
scăzute, similare cu cele ale sistemelor alb negru. Datorită
costurilor scăzute, irezistibile chiar şi pentru paginile color,
bizhub C220, C280 şi C360 sunt alegerea perfectă pentru
orice tip de companie.

Control eficient al accesului şi al costurilor
Datorită funcţiilor flexibile de control al accesului la
bizhub C220, C280 şi C360, dacă este necesar,
funcţionalitatea de printare/copiere color poate fi dezactivată
cu uşurinţă. Astfel numai anumiţi utilizatori vor putea
produce documente color în timp ce restul vor avea acces
doar la printarea/copierea alb negru.
Alocarea drepturilor de acces şi a funcţionalităţilor de
restricţionare începe cu autentificarea standard cu parolă,
care permite accesul numai utilizatorilor înregistraţi şi duce
până la autentificarea prin Active Directory. Se pot crea
până la 1.000 conturi de utilizatori şi se pot include drepturi
specifice de acces pentru utilizatorii individuali.
Pentru mai multă comoditate, autentificarea poate fi făcută
prin echipamente opţionale de scanare a dispunerii venelor
din deget sau carduri IC fără atingere. Altă modalitate de
control al costurilor este funcţionalitatea de monitorizare a
conturilor care permite raportarea lunară a costurilor
volumelor pentru un singur utilizator sau pentru întregul
department. Aceste mecanisme eficiente de control permit
creşterea transparenţei în utilizare şi ajută la menţinerea în
limitele dorite a costurilor de producere a documentelor.

Configuraţii

Uşurinţă impresionantă în utilizare
Ca multifuncţionale inovatoare pentru comunicaţia din
birou, bizhub C220, C280 şi C360 oferă uşurinţă în
utilizare şi multe alte avantaje. Panourile de operare color
cu ecran sensibil la atingere pot fi înclinate şi rotite pentru
a garanta o vizibilitate excelentă din orice unghi.
Previzualizarea color şi funcţia thumbnail permit
verificarea modului în care va arăta documentul final,
evitând astfel greşelile de dinaintea printării. Dispunerea
logică a meniului, funcţia de help cu animaţie, ca şi
tastatura opţională permit în plus uşurinţă în utilizare.
În acelaşi scop a fost introdus MyTab – un tab care poate fi
particularizat în driverul de printare: în cadrul acestuia
utilizatorii pot combina cele mai utilizate funcţii, permiţând
afişarea tuturor setărilor într-un singur ecran.
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Funcţionalitate extinsă
în alb negru şi culoare la superlativ

Copiere şi printare productivă
Cu bizhub C220, C280 şi C360 printarea şi copierea
sunt rapide şi productive. Echipate cu un controller
puternic Emperon™ de la Konica Minolta, acestea au
un procesor rapid de 1 GHz CPU (667 MHz la
bizhub C220), 2 GB memorie standard, 250 GB HDD,
suportă PDF 1.7, iar compatibilitatea avansată cu
PostScript oferă îmbunătăţiri atractive ale calităţii.
Tehnologia proprie a controllerului Emperon™ asigură
integrarea rapidă a sistemelor în orice mediu de reţea
standard, permiţând utilizatorilor să îşi proceseze
joburile de printare rapid şi simultan, fără întârzieri.
Noua serie de produse oferă o gamă largă de funcţii de
printare şi copiere atractive pentru a facilita crearea de
documente standard sau complexe care includ forme
overlay, watermark şi n-up. Printarea şi copierea duplex
ajută la reducerea costurilor prin economisirea hârtiei.
Funcţia de selectare automată a culorii evită printarea
sau copierea color în cazurile în care alb negru este
suficient.

Cu asemenea funcţionalităţi flexibile, bizhub C220, C280
şi C360 sunt perfecte pentru mediile de business în care
se produc documente predominant alb negru şi utilizarea
culorii este mai puţin frecventă. Cu toate acestea, cele
trei echipamente pot manevra joburi şi volume mari de
printare color.

Fax şi scanare eficientă
Scanere foarte eficiente, bizhub C220, C280 şi C360
facilitează distribuţia şi partajarea informaţiilor. Cu o
viteză de 70 opm, echipamentele oferă o viteză foarte
mare de scanare către eMail, FTP, SMB şi User Box.
Formatele de scanare includ PDF şi compact PDF, XPS
şi compact XPS, ca şi TIFF şi JPEG.
Funcţia inteligentă de scanare către USB oferă
utilizatorilor flexibilitate şi un sprijin atractiv, permiţând
economisirea timpului prin scanarea documentelor
direct către medii USB fără a necesita utilizarea unui
calculator.

Disponibile în combinaţie cu autentificarea utilizatorilor,
funcţiile de scan-to-Me şi scan-to-Home garantează că
documentele scanate sunt trimise numai către adresa de
eMail a utilizatorului (scan-to-Me) sau directorul propriu
de pe PC (scan-to-Home).
Este disponibilă o funcţie opţională de scanare, care
permite ca documentele scanate cu OCR să aibă un
format PDF în care se poate folosi funcţia de căutare.
Aceasta include posibilitatea de căutare în text,
permiţând utilizatorilor să găsească în document exact
ce doresc, lucrând în mod comod direct de la calculator.
Pentru orice locaţie în care este necesară comunicarea
prin fax, bizhub C220, C280 şi C360 oferă capabilităţi de
fax, atât digital, cât şi analogic. Comoditatea utilizatorului
este asigurată cu funcţionalitatea inteligentă de PC fax
care permite transmisia faxurilor direct de la calculator,
fără a printa documentul. Diferitele funcţii de securitate
permit ca transmisia şi recepţia prin fax să fie sigură şi
stabilă.

Funcţionalitate avansată User Box
Funcţionalitatea unică User Box de la Konica Minolta
permite ca stocarea şi managementul documentelor pe
hard disk-ul intern al bizhub C220, C280 sau C360 să fie
foarte eficiente, facilitând partajarea documentelor
scanate, printate sau recepţionate prin fax şi oferind
acces rapid la documentele necesare în mod regulat,
cum ar fi formularele pentru termeni şi condiţii. Se pot
configura până la 1.000 de user box-uri cu drepturi de
acces flexibile, precum şi box-uri definite ca fiind publice,
private sau pentru grupuri.

Suita PageScope Enterprise
Această suită software eficientă oferă administratorilor
aplicaţii de monitorizare şi management care permit
accesul la toate informaţiile despre utilizatori şi
echipamente, de la o platformă server centrală. Suita
PageScope Enterprise constă în:

Securitate completă



Beneficiind de funcţionalităţi variate suplimentare faţă de
funcţiile standard de securitate oferite de Konica Minolta,
bizhub C220, C280 şi C360 sunt certificate ISO 15408
EAL3. Cu autentificarea utilizatorilor prin IEEE 802.1x,
aceştia se pot conecta la reţele securizate. Este
disponibilă de asemenea o funcţie de securitate
îmbunătăţită faţă de copierea neautorizată: cu funcţia
Copy Guard, un original nu va putea fi copiat la MFP dacă
aceasta detectează un fundal special de protecţie, în timp
ce funcţia Password Copy permite copierea acestui tip de
document original numai dacă se introduce parola
corectă.

CS Remote Care

Funcţia de printare securizată este disponibilă pentru
documentele confidenţiale. Printarea este posibilă numai
după ce o parolă alocată unui job de printare este
introdusă direct la panoul echipamentului. În combinaţie
cu controlul accesului prin autentificare, joburile de
printare astfel securizate vor fi printate imediat ce
utilizatorul se autentifică la echipament.

PageScope Net Care Device Manager pentru
implementarea centralizată a configuraţiilor de reţea şi
monitorizarea centralizată a statutului echipamentelor

PageScope Authentication Manager pentru
managementul centralizat al bazei de date cu utilizatori şi
cu drepturile acestora

PageScope Account Manager pentru colectarea
centralizată a contoarelor şi calcularea costurilor

PageScope MyPanel Manager pentru crearea
individuală a profilelor, agende electronice centralizate şi
destinaţii de scanare.

Sistemul de monitorizare la distanţă performant de la
Konica Minolta asigură suport service pro-activ şi extrem
de flexibil. CS Remote Care ajută la menţinerea
echipamentelor în stare de funcţionare, minimizând
întreruperile şi maximizând disponibilitatea sistemului.
Toate datele relevante despre sistem sunt transmise
direct la departamentul service de la Konica Minolta
printr-un proces automat care nu necesită intervenţia
utilizatorului.
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Versatilitate media şi finisare –
alb negru şi culoare la superlativ
Capabilităţi media impresionante

Flexibilitate atractivă pentru finisare

Bizhub C220, C280 şi C360 vin cu capabilităţi media
excelente: procesează atât formate de hârtie standard de
până la A3+, cât şi formate particularizate. Se pot
2
alimenta cu hârtie de până la 256 g/m din toate tăvile, iar
2
în bypass se acceptă atât hârtie de până la 271 g/m , cât
şi medie specială de printare cum ar fi etichete, folii
transparente şi plicuri. Capacitatea de alimentare
standard de până la 1.150 coli poate fi extinsă până la
3.650 coli. Prin bypass se poate alimenta cu hârtie tip
baner de până la 1,2 metri lungime, facilitând crearea
proiectelor, a planurilor şi a altor documente cu
dimensiuni mai mari decât formatele standard.

Bizhub C220, C280 şi C360 pot fi echipate
corespunzator pentru nevoile specifice ale fiecărui birou
prin alegerea a trei tipuri de echipamente de finisare: un
finisher modular, un finisher de capsare integrat şi un
separator de joburi.

Datorită acestei flexibilităţi media, bizhub C220, C280 şi
C360 pot produce practic orice document office, scrisori,
facturi, rapoarte de şedinţă sau prezentări, formulare,
analize, statistici şi rapoarte – indiferent dacă sunt alb
negru sau color.

Finisher-ul modular are o capacitate generoasă de ieşire
de până la 3.200 coli şi poate fi echipat cu diverse alte
funcţionalităţi. În plus, faţă de capsarea în poziţii multiple
a manualelor, rapoartelor şi a altor tipuri de documente,
se poate echipa cu o unitate de perforare, ideală de
exemplu pentru îndosarierea rapoartelor de la şedinţe.
Funcţia de broşurare permite producerea broşurilor de
până la 60 de pagini pliate median.
O alternativă low-cost pentru finisare este finisher-ul de
capsare care este inclus aproape complet în corpul
central al echipamentului, care rămâne compact şi ocupă
un spaţiu redus. De asemenea, este disponibil un modul
care permite separarea diverselor joburi ale
echipamentului.

Toner polimerizat Simitri®

Toner convenţional

Performanţe ecologice în alb negru şi culoare la superlativ
Valori mici ale consumului de energie
Bizhub C220, C280 şi C360 au cel mai mic consum de
energie din clasa lor. Consumul de energie se calculează
măsurând câtă energie a consumat un echipament într-o
saptamână normală de lucru. Sistemele trec în modul de
salvare de energie mai repede şi au un consum de
energie considerabil redus faţă de modelele anterioare.
Nu numai că sunt prietenoase cu mediul, dar ajută şi la
reducerea costurilor, iar valorile consumului sunt
conforme cu cele mai noi reglementări ale Energy Star şi
German Blue Angel.

Toner Simitri® HD prietenos cu mediul
Consumul redus de energie al echipamentelor din seria
bizhub C360 se datorează şi celei mai noi tehnologii de
fixare de la Konica Minolta. Utilizarea tonerului
®
polimerizat Simitri HD permite fixarea la temperaturi
mai scăzute, ceea ce minimizează timpul de încălzire,
maximizând eficienţa consumului de energie. În acelaşi
®
timp, procesul de polimerizare al tonerului Simitri HD
are un impact considerabil mai mic decât producerea
tonerului convenţional. Datorită particulelor sale fine şi
®
uniforme, tonerul polimerizat Simitri HD de la
Konica Minolta permite obţinerea unei calităţi
excepţionale a imaginii. Liniile fine şi caracterele mici
sunt tipărite foarte clar, culorile nu se decolorează în
timp, printurile îşi păstrează calitatea în timp, iar
producerea lor este prietenoasă cu mediul.

Operare cu un nivel foarte scăzut
al zgomotului
Datorită nivelului foarte mic de zgomot în timpul
funcţionării, bizhub C220, C280 şi C360 sunt foarte
confortabile când se lucrează în apropierea lor şi sunt
perfecte pentru instalarea în orice locaţie. Numeroase
îmbunătăţiri tehnologice, inclusiv atenuarea zgomotelor
neplăcute, precum zgomotul ventilatoarelor, au redus
mult zgomotul de funcţionare şi au optimizat emisiile
generale de zgomot ale sistemului. Astfel, toate cele trei
echipamente sunt în top în clasa lor privind nivelul redus
de zgomot produs în timpul funcţionării.

Proiectate cu resurse ecologice
În conformitate cu standardul ISO 14001 pentru protecţia
mediului, Konica Minolta promovează dezvoltarea
produselor sale pe baze ecologice, incluzând utilizarea
materialelor reciclabile de fiecare dată când este posibil.
Consumabilele sunt proiectate în aşa fel încât separarea
în materialele de bază pentru facilitarea reciclării să se
realizeze simplu şi rapid. Astfel, pentru bizhub C220,
C280 şi C360 cartuşele de toner au fost reproiectate
pentru ca reciclarea să se realizeze rapid şi convenabil.
Ca parte a conceptului “zero deşeuri”, Konica Minolta
face tot posibilul să minimizeze impactul ecologic al
produselor sale prin îmbunătăţirea protecţiei mediului în
toate etapele duratei de viaţă a produsului. Un aspect al
acestui concept îl reprezintă reutilizarea sau reciclarea
materialelor de împachetat pentru hardware şi
consumabile pentru a minimiza producerea de deşeuri de
către fiecare echipament. Pachetele micşorate ajută de
asemenea la reducerea costurilor de transport şi
depozitare. Activităţile includ promovarea economisirii
energiei, ca şi eforturi pentru reciclare si reutilizare – toate
acestea în scopul maximizării protecţiei mediului.
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Opţiuni

Capac originale
OC-509

Alimentator documente
DF-617

Kit montare fax
MK-720

Placă fax
FK-502

Suport tastatură
KH-101

Prima linie

Kit I/F
EK-604

A doua linie

Licenţă i-Option
LK-101v2

Kit I/F
EK-605

Licenţă i-Option
LK-102

Licenţă i-Option
LK-105

Masă lucru
WT-506

Memorie i-Option
UK-203
Autentificare
biometrică
AU-101

Separator joburi
JS-603

Kit saddle
SD-509

Autentificare
biometrică
AU-102

Kit perforare
PK-517

Autentificare
IC-Card
AU-201
Numai pentru
bizhub C280/C360

Finisher capsare
FS-527

Kit securitate
SC-507

Kit interfaţă IC-412
VI-505

Controller Fiery
IC-412

Tavă alimentare
baner
BT-C1
Finisher capsare
FS-529

Separator joburi
JS-505
Casetă de mare
capacitate
PC-408

2x tăvi universale
PC-207

1x tavă universală
PC-107

Desk
DK-507
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Descriere
bizhub C220/C280/C360

DF-617 Alimentator documente

Centru de comunicare cu 22/28/36 ppm alb negru şi color.
Controller printare standard Emperon™ cu suport PCL 6c,
PostScript 3, PDF 1.7 şi XPS. Capacitate alimentare de 500 +
500 coli şi 150 coli din bypass. Medie printare de la A6 la
A3+, 1,2 m baner şi 64 – 271 g/m2. 2 GB memorie, 250 GB
hard disc şi reţea gigabit standard
Alimentator automat documente capacitate 100 originale

OC-509 Capac originale

Capac originale (se montează în loc de ADF)

FS-527 Finisher capsare

Capsare 50 coli, capacitate ieşire 3.200 coli
Perforare 4 găuri

PK-517 Kit perforare
JS-603 Separator joburi
SD-509 Kit saddle
FS-529 Finisher capsare
JS-505 Separator joburi
PC-107 1x casetă hârtie
PC-207 2x casete hârtie
PC-407 Casetă mare capacitate
DK-507 Desk
BT-C1 Tavă alimentare baner
VI-505 Kit interfaţă

IC-412 Controller Fiery

Controller printare color profesional, disponibil
pentru bizhub C280/C360

AU-101 Autentificare

Scanarea dispunerii venelor din deget

biometrică
AU-102 Autentificare

Scanarea dispunerii venelor din deget

biometrică
AU-201 Autentificare card IC

Scanare carduri IC-Card

KH-101 Suport tastatură

Pentru plasare tastaturii keyboard

EK-604 Kit I/F

Conexiune USB pentru tastatură

EK-605 Kit I/F

Conexiune USB pentru tastatură şi Bluetooth

Capsare 50 coli, capacitate ieşire 300 coli
Separare de exemplu fax-uri şi copii/printuri

MK-720 Kit montare fax

Placă I/F pentru fax FK-502

A5 – A3; 1 x 500 coli; 60 – 256 g/m2
A5 – A3; 2 x 500 coli ; 60 – 256 g/m2

FK-502 Placă fax

Super G3 fax

WT-506 Masă lucru

Suport pentru plasarea echipamentelor de autentificare

A4; 2.500 coli ; 60 – 256 g/m2
Stocare hârtie, etc.

LK-101v2 Licenţă i-Option

Browser web, Image panel

LK-102 Licenţă i-Option

Îmbunătăţire PDF

Printare hârtie tip baner
Card interfaţă controller Fiery

LK-105 Licenţă i-Option

PDF în care se poate folosi funcţia de căutare

Separare de exemplu fax-uri şi copii/printuri pentru FS-527
Creare broşură

UK-203 Memorie i-Option

Extensie memorie pentru i-Option

SC-507 Kit securitate

Necesar pentru funcţiile Copy Guard şi Password Copy

Opţiuni finisare

Capsare
în colţ

Capsare în
2 puncte

Perforare 4
găuri

Printare faţă
verso

Mixplex/
mixmedia

Broşurare

Sortare offset/ sortare
prin deplasare

Printare
baner
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Specificaţii tehnice

Specificaţii copiere
Proces copiere

Funcţii scanare
Laser electrostatic

Adnotare (text/oră/dată) pentru PDF
Până la 400 programe joburi

Tandem, indirect
Sistem toner
Viteză printare/copiere A4 (alb
negru/color)

Toner polimerizat Simitri HD™
Până la 22/22 cpm (C220)
Până la 28/28 cpm (C280)

Specificaţii fax (opţional)
Standard fax

Super G3 (opţional)

Transmisie fax

Analog, i-Fax, i-Fax Color (RFC3949 -C) IP-Fax,
SIP-Fax

Până la 36/36 cpm (C360)
Viteză printare/copiere A3 (alb
negru/color)

Până la 12/12 cpm (C220)
Până la 17/17 cpm (C280/C360)

Rezoluţie fax
Compresie fax

Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fin)
MH, MR, MMR, JBIG

Duplex automat A4 (alb negru/color)

Până la 22/22 cpm (C220)
Până la 28/28 cpm (C280)
Până la 36/36 cpm (C360)

Modem fax
Destinaţii fax

Până la 33,6 Kbps
2.100 (simple + grup)

Funcţii fax

Prima copie/print (alb negru/color)

7,5/11,0 sec. (C220)
5,8/7,7 sec. (C280/C360)

Polling
Transmisie întârziată
PC-Fax

Timpul de încălzire

Aproximativ 45 secunde*

Recepţionare confidenţială în box

Rezoluţie copiere
Gradaţii

600 x 600 dpi
256 gradaţii

Recepţie pe email, FTP, SMB

Copiere multiplă
Format originale

1 – 9.999
A5 – A3

Mărire/micşorare

25 – 400% în paşi de 0,1%
Mărire/micşorare automată

Nr. Maxim user box-uri

1.000

Nr. maxim documente

Până la 3.000 documente sau 10.000 pagini

Capitol, inserare pagină şi copertă
Copie de test, copiere carduri ID
Print pentru ajustare

Tipuri de user box-uri

Public, Personal (cu parolă sau autentificare), Grup

Tipuri de box-uri de sistem

(cu autentificare)
Printare securizată, printare PDF criptat,

Funcţionalităţi user box

recepţionare fax, fax polling
Reprintare, combinare, descărcare, expediere (email,

Funcţii copiere

Funcţii pentru artă digitală
Memorare setări joburi

Până la 400 programe joburi

Specificaţii user box

Mod poster, Repetare imagini
Overlay, Watermark, Ştampilare, Protejare la copiere

ftp, smb şi fax), copiere din box în box

Specificaţii sistem
Specificaţii printare

Memorie sistem
Hard disk sistem

2.048 Mb
250 Gb

Rezoluţie printare

Echivalent cu 1800 x 600 dpi

Interfeţe

Procesor

MPC8533 @ 1 GHz (C280/C360)
MPC8533 @ 667 MHz (C220)

10 Base-T/100 Base-T/1000 Base-T Ethernet
USB 2.0

Protocoale reţea

TCP/IP (IPv4 / IPv6)
IPX/SPX
NetBEUI

32 BIT
Limbaje de printare

PCL6c (PCL 5c + XL3.0)
PostScript 3 (CSPI 3017)

Sisteme operare

Windows 2000/XP/XP64
Windows VISTA 32/64
Windows DPWS support

SMB
LPD
IPP

Macintosh 9.x/10.x
Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64

SNMP
HTTP

Unix/Linux/Citrix

AppleTalk (EtherTalk)

Tipuri frame-uri

Ethernet 802.2
Ethernet 802.3
Ethernet II
Ethernet SNAP

Alimentator automat documente

Până la 100 originale
A6 – A3
35 – 210 g/m2

Overlay, Watermark, Protejare la copiere

Dimensiuni medie printare

A6 – A3 full bleed
Formate particularizate

Color / alb negru până la 70 opm (300 dpi via DF)
Color / alb negru până la 40 opm (600 dpi via DF)

Greutate medie printare

60 – 271 g/m2

Capacitate alimentare

Standard: 1.150 coli
Max.: 3.650 coli

Tava 1

Scan-to-FTP
Scan-to-SMB (Scan-to-Home)

500 coli
A5 – A3
60 – 256 g/m2

Tava 2

Scan-to-Box
Scan-to-WebDAV
Scan-to-DPWS

500 coli
A5 - A3+
60 – 256 g/m2

Tava 3 (opţional)

500 coli
A5 – A3
60 – 256 g/m2

Tava 3 + 4 (opţional)

2 x 500 coli
A5 – A3
60 – 256 g/m2

Fonturi printare

80x PCL Latin
137x PostScript 3 Emulation Latin

Funcţii printare

Printare directă fişiere PCL, PS, TIFF, XPS, PDF
şi PDF criptate
Mixmedia şi Mixplex
Programare joburi “Easy Set”

Specificaţii scaner
Viteză scanare

Hârtie tip baner max. 1.200 x 297 mm

Rezoluţie scanare

Max.: 600 x 600 dpi

Moduri scanare

Scanare Network TWAIN
Scan-to-eMail (Scan-to-Me)

Scan-to-USB
Formate fişiere

JPEG, TIFF, PDF, PDF compact , PDF criptat,
Outline PDF, XPS, Compact XPS

Destinaţii scanare

2.100 (simple + grup), suport LDAP

specificaţii tehnice bizhub C220/C280/C360

Casetă de mare capacitate

2.500 coli
A4
60 - 256 g/m2

Bypass

150 coli
A6-A3+, formate particularizate, baner
60 - 271 g/m2

Duplex automat

A5 – A3 full bleed
64 - 256 g/m2

Moduri finisare (opţional)

Offset, Grupare, Sortare, Capsare, Perforare, Pliere mediană
Broşură

Capacitate ieşire (cu finisher)
Capacitate ieşire (fără finisher)

Max. 3.200 coli
Max. 250 coli

Capsare

50 coli sau 48 coli + 2 coperţi
(până la 209 g/m2)

Capacitate ieşire capsare
Broşură

Max. 1.000 coli
15 coli sau 14 coli + 1 copertă
(până la 209 g/m2)

Capacitate ieşire brosuri

75 coli (tavă)

Volum copiere/printare (lunar)

Recomandat: 25.000 (C220)
Recomandat: 30.000 (C280)
Recomandat: 40.000 (C360)
Max.: 35.000 (C220)
Max.: 45.000 (C280)
Max.: 60.000 (C360)

Durată de viaţă toner

Negru 29.000 pagini
CMY 26.000 pagini

Durată de viaţă developer

Negru 570.000 pagini
CMY 115.000 pagini

Durată de viaţă cilindru

Negru 70.000 (C220), 100.000 (C280), 120.000 (C360)
CMY: 55.000 (C220), 75.000 (C280), 90.000 (C360)

Consum energie

220-240 V/50/60 Hz
Mai puţin de 1,5 KW

Dimensiuni sistem (W x D x H mm)
Greutate sistem

643 x 842 x 770
Aproximativ 98 kg

Funcţii sistem
Securitate

ISO15408 EAL3 (în evaluare)
Filtrare IP şi blocare porturi
Comunicare în reţea SSL2, SSL3 şi TSL1.0
Suport IPsec
Suport IEEE 802.1x
Autentificare utilizatori, raport autentificări
Printare securizată
Suprascriere hard disk (8 tipuri standard)
Criptare date pe hard disk (AES 256)
Ştergere automată a memoriei
Recepţionare confidenţială a fax-urilor
Criptare date printare utilizator
Copy Guard şi Password Copy

Accounting

Până la 1.000 conturi utilizatori
Suport Active Directory
(nume utilizator + parolă + email + folder smb)
Definire acces la funcţiile echipamentului
Autentificare biometrică (opţional)
Autentificare card IC-Card (opţional)

Software

PageScope Net Care Device Manger
PageScope Data Administrator
PageScope Box Operator
PageScope Direct Print
Print Status Notifier
Driver Packaging Utility
Log Management Utility

* Timpul de încălzire variază în funcţie de mediul ambiant în care se utilizează echipamentul

 Toate specificaţiile referitoare la capacitatea hârtiei se referă la formatul A4 de 80 g/m .
 Toate specificaţiile referitoare la viteza de scanare, copiere sau printare se referă la hârtia de format A4 care este scanată, copiată sau printată
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pe lăţime, în sistem multipagină, simplă faţă.

 Capacităţile de memorie listate se referă la formatul de hârtie A4. Suportul şi disponibilitatea specificaţiilor prezentate depind de sistemul de
operare, aplicaţiile software, protocoalele de reţea ca şi de configuraţia sistemului.

 Durata de viaţă pentru consumabile prezentată se bazează pe condiţii de operare specifice (cum ar fi gradul de acoperire de 5% pe o pagină A4).
 Durata de viaţă a consumabilelor depinde de condiţiile de printare/copiere care includ gradul de acoperire, formatul mediei de printare, tipul
mediei de printare, printare continuă sau intermitentă, temperatură şi umiditate.

 Unele imagini ale produsului conţin opţionale.
 Konica Minolta nu garantează că preţurile sau specificaţiile sunt total lipsite de erori. Specificaţiile pot fi schimbate fără notificare prealabilă.

Partener Konica Minolta Business Solutions România:

Konica Minolta
Business Solutions România SRL
Str. Copilului nr. 18, parter, sector 1
Bucureşti 012178
Tel.: +4 021 207 45 60
Fax.: +4 021 20745 88
www.konicaminolta.ro

