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KANCELÁŘSKÝ SYSTÉM BIZHUB 215

FLEXIBILITA BEZ LIMITŮ
Ať už je v kanceláři potřeba cokoli, Konica Minolta nabízí vhodné řešení – všestranné produkty pro potřeby
profesionální kanceláře. Systém bizhub 215 se postará o téměř všechny každodenní kancelářské práce a ponechá
všem pracovníkům více času na další úkoly. Jako skutečný multifunkční systém tiskne a kopíruje bizhub 215 rychlostí
21 str/min, barevně skenuje a také faxuje* – to vše ve formátech A4 i A3. Díky svému malému půdorysu se bizhub 215
vejde i do přeplněné kanceláře. Nabízí prostě všechno, co kancelář potřebuje!
Flexibilní zpracování médií
V kanceláři nejvíc oceníte okamžitě použitelnou multifunkci - bizhub 215 vyhoví například flexibilní kapacitou papíru, která
může být podle potřeby zvětšena až na 1 350 listů, což zabrání ztrátě času z častého přerušování práce kvůli doplnění papíru.
Zajímavá je také možnost uložení různých médií až v pěti různých zdrojích papíru, kam lze dát např. obyčejný papír, silný papír
až 157 g/m2, stejně jako speciální média, například obálky. Taková přizpůsobivost atraktivně zvyšuje celkovou produktivitu práce
v kanceláři.
Zatímco formát A4 je nepochybně převládající velikostí papíru pro každodenní kancelářskou práci, formát A3 je obvykle také
potřeba např. pro tisk větších tabulek nebo diagramů, případně při kopírování z knih a časopisů. Se systémem bizhub 215 si
uživatelé mohou vychutnat plnou flexibilitu a nezávislost, neboť mohou tisknout a kopírovat ve formátech A3 i A4. Systém bizhub
215 se přizpůsobí potřebám uživatelů, nikoli obráceně!
Systém bizhub 215 umožňuje snadný jednostranný i oboustranný* tisk dokumentů. Oboustranný tisk sníží o 50% potřebu místa
na archivaci a stejně tak šetří papír a tudíž i náklady - pomáhá tak také chránit životní prostředí.
Ve skenování bizhub 215 vyniká
Většina moderních aplikací vyžaduje digitalizaci, stejně jako snadné sdílení, šíření informací a archivaci dokumentů. Elektronické
prohledávání usnadňuje a urychluje vyhledání dokumentů. Jednou z možností, jak tuto rychlost dále zvýšit, je usnadnění digitalizace i velkých objemů originálů. Systém bizhub 215 může být vybaven duplexním podavačem dokumentů*. Ten skenuje originály
rychlostí až 46 str/min a automaticky zpracovává oboustranné dokumenty.
Černobílé skenování není pro některé dokumenty dostatečné, proto bizhub 215 nabízí standardně také barevné skenování.
Uživatelé mohou například barevně naskenovat fotografie a jiné dokumenty do počítače a dále s nimi elektronicky pracovat
v obvyklých formátech, jako je JPG, TIFF nebo PDF. Alternativně lze skeny odeslat přímo z MFZ třeba po síti do sdílené složky
nebo na e-mailovou adresu, předdefinovanou v adresáři.
Další důležitou funkcí ve standardní výbavě zařízení bizhub 215 je skenování do USB, zvyšující uživatelský komfort a flexibilitu:
požadavky na doklady nebo prezentace těsně před poradou nebo služební cestou snadno lze snadno splnit skenováním přímo
na USB flash paměť bez použití PC. Uživatelé ušetří čas a získají nezávislost.
Efektivní správa zařízení
Standardní software PageScope NetCare Device Manager umožňuje pohodlnou a praktickou správu zařízení: zjištění počitadel
a stavu připojených multifunkcí lze snadno zajistit po síti - správci mohou vyvolat tyto údaje stisknutím jediného tlačítka. Tyto
funkce nabízí s minimem námahy okamžitou aktualizaci stavu a průběžnou plnou kontrolu nad všemi zařízeními.
CS Remote Care od Konica Minolta zajišťuje interaktivní výměnu údajů mezi systémem bizhub 215 a administrativou servisu
Konica Minolta - bizhub je tak udržován stále v hladkém chodu s automatickými dodávkami spotřebního materiálu. Tento automatizovaný proces pomáhá maximalizovat dobu provozuschopnosti systému a znatelně zvyšuje celkovou produktivitu. Současně
odlehčí správci a umožní mu starat se o jiné úkoly.
Systém bizhub 215 umožňuje nastavení až 50 uživatelských účtů, poskytujících snadný způsob spolehlivého omezení přístupu
k systému pouze na registrované, tj. oprávněné uživatele. Tato funkce pomáhá udržovat provozní náklady na uzdě; zároveň
poskytuje správci možnost průběžného sledování a snadného řízení nákladů na tisk a kopírování.

DF-625
Automatický oboustranný
podavač originálů

OC-512
Kryt originálu
MK-733
Panel pro fax
a skenování

AD-509
Jednotka duplexního tisku

IC-209
Tiskový řadič PCL
MB-505
Ruční podavač
WiFi připojení
MC-504
Mechanické počitadlo

NC-504
Síťová karta

EH-C591
Elektronická sešívačka

FK-510
Faxová karta

PF-507
Zásobník papíru

DR-114 - Fotoválec
DV-116 - Vývojnice
TN-118 - Toner černý
DK-706
Stolek velký

Klíčové vlastnosti
•
•
•
•

Kapacita papíru až 1 350 listů v až 5 zásobnících*
Barevné skenování pro digitalizaci a elektronickou
archivaci dokumentů
Oboustranný podavač dokumentů a oboustranný tisk*
Software pro správu zařízení trvale monitoruje stav
systému a počitadla

Klíčové výhody
•
•
•
•

*volitelné vlastnosti/funkce

rychlost tisku (str/min)
max. formát

DK-707
Stolek střední

Méně přerušení kvůli doplňování papíru zvyšuje
produktivitu, šetří čas a energii
Šetří papír a místo na archivaci; umožňuje další
zpracování, snadné sdílení a distribuci informací
Šetří čas, papír, náklady; použití je snadné, pohodlné a
ekologické
Automatizovaným objednáváním spotřebního materiálu
zajišťuje maximální dostupnost systému; poskytuje trvalý
přehled a řízení; šetří čas a zajišťuje pohodlné použití
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max. výstupní kapacita (listů)

250
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Potisknutelná gramáž (g/m2)

157

210
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max. vstupní kapacita (listů)

Oboustranný tisk
Tvorba brožur
Vysvětlivky:



–

v základní výbavě
dle konfigurace
nelze

DK-708
Stolek malý

Technické údaje:
 KOPÍROVÁNÍ
Kopírovací proces
Tonerový systém
Rychlost kopírování/tisku A4
Rychlost kopírování/tisku A3
Rychlost automatického
duplexu A4 (volitelně)
Doba 1. kopie/výtisku
Zahřívání
Rozlišení kopírování
Polotóny
Vícenásobné kopírování
Formát originálů
Měřítko
Kopírovací funkce

 FAXOVÁNÍ
Laserový elektrostatický přenos obrazu
Polymerovaný toner Simitri® HD
Až 21 str/min
Až 7,8 str/min
Až 15,8 str/min
Méně než 6,5 s
Méně než 15 s
600 x 600 dpi
256 odstínů
1 – 999
A5 – A3
25 - 400 % v krocích 1 %; automatické měřítko
2v1; 4v1; kopírování knihy; kopie průkazu;
posun okraje; výmaz; rotace obrazu; paměť
programů

 TISK
Rozlišení tisku
Procesor řadiče
Tiskové jazyky
Operační systémy

Písma tiskárny
Tiskové funkce

GDI: 600 x 600 dpi
PCL (volitelně): 1 200 x 600 dpi
120 MHz
GDI, PCL 6/5e (volitelně)
Windows XP (32bitů/64bitů) Windows Vista
(32bitů/64bitů) Windows 7 (32bitů/64bitů)
Windows 2003 Server (32/64 bitů) Windows 2008
Server (32/64 bitů) Windows 2008 Server R2
53 x PCL Latin
N v jedné; vodoznak; zabezpečený tisk;
rotace obrazu

 SKENOVÁNÍ
Rychlost skenování
(černobíle/barevně)

Rozlišení skenování
Režimy skenování

Souborové formáty
Cíle skenování

Černobíle až 46 str/min (300 dpi z volitelného
podavače), černobíle až 23 str/min (600 dpi
z volitelného podavače), barevně až 20 str/min
(150 dpi z volitelného podavače), barevně až 8
str/min (300 dpi z volitelného podavače)
Max. 600 x 600 dpi
Lokální TWAIN skenování
Síťové TWAIN skenování (volitelně) skenování
do e-mailu (volitelně)
Skenování do FTP (volitelně)
Skenování do SMB (volitelně); skenování do USB
PDF; JPEG; TIFF
32 jednodotykových předvoleb; 250 rychlých
voleb, Podpora LDAP

Faxový standard
Faxový přenos
Rozlišení faxování
Faxová komprese
Faxový modem
Cíle faxování
Faxové funkce

 SYSTÉM
Systémová paměť
Rozhraní
Síťové protokoly
Automatický podavač
originálů (volitelný)
Formáty papíru pro tisk
Vlastní formáty papíru
Gramáže papíru pro tisk
Kapacita vstupu papíru
1. zásobník
2. až 5. zásobník (volitelné)
Boční vstup (volitelný)
Automatický oboustranný
tisk (volitelný)
Režimy dokončování
Kapacita výstupu papíru
Životnost toneru
Životnost válce/vývojky
Napájení
Rozměry hlavní jednotky
(š x h x v)
Hmotnost
Systémové funkce
Software

Super G3 Fax (volitelně)
Analogový i-Fax
Standardní; jemné; velmi jemné
Max: 408 x 392 dpi
(velmi jemné z volitelného podavače)
MH; MR; MMR; JBIG
až 33,6 kb/s
32 jednodotykových předvoleb; 250 rychlých
voleb
PC fax; vyžádaný fax; přesměrování; telefonní
seznam; opakované vytáčení
128 MB
USB 2.0, 10/100Base-T/TX (volitelný)
TCP/IP (IPv4; IPv6); HTTP; SNMP
Otáčecí typ; až 70 originálů; A5 – A3
35 - 128 g/m2 jednostranně; 50 – 128 g/m2
oboustranně
A5 – A3
90 – 297 x 140 – 432 mm
64–157 g/m2
Standardně: 250 listů, max: 1 350 listů
250 listů; A5 - A3, vlastní formáty papíru, (90 –
297 x 140 – 432 mm), 64–157 g/m2
250 listů; A5 - A3, vlastní formáty papíru, (182 –
297 x 182 – 432 mm), 64 – 90 g/m2
100 listů; A5 - A3, vlastní formáty papíru, (182 –
297 x 182 – 432 mm), 64 – 157 g/m2
A5 – A3; 64 – 90 g/m2
Skupinkování; třídění; kris-kros (křížem krážem)
Max: 250 listů
Až 12 000 stran
Až 55 000 stran
220 - 240 V; 50/60 Hz; méně než 1,25 kWh
570 x 570 x 458 mm
26,5 kg
Zabezpečení, Účtování, Až 50 účtů
PageScope Web Connection
PageScope NetCare Device Manager

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 tištěn napříč, ve vícestránkovém režimu a jednostranně. Podpora
a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému. Udávaná
životnost spotřebního materiálu je založena na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí stránky konkrétního formátu. (5% pokrytí A4). Skutečná životnost
spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na použití a jiných proměnných při tisku, jako je pokrytí, formát stránek, typ médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk,
okolní teplota a vlhkost. Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích. 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. Vytištěno v Německu na bezchlorově běleném papíru.
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