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Multifunkčné tlačové systémy bizhub C252P a bizhub C352P

bizhub C252P a bizhub C352P
Nadštandardné tlačiarne
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Vynikajúca kvalita a výkon
bez čakania
Rýchlosť tlačovej jednotky a výkon tlačového kontroléra
sú najviac zvažované aspekty každej tlačiarne. Rovnako
dôležité sú však aj možnosti spracovania papiera, kvalita
tlače, rozsah výstupného spracovania a jednoduchosť
obsluhy.

Zariadenia bizhub C252P a bizhub C352P sú
vybavené čiernobielou a farebnou tlačou (25 a 35
strán za minútu) so špičkovou technológiou tlače,
maximalizáciou pracovných procesov a efektívnou
správou papiera, vďaka ktorým možno vytvárať
hotové tlačové produkty a zabezpečiť nepretržitú
spoľahlivosť i významné úspory nákladov. Ide
o ideálne riešenia objemovej tlače pre firmu
s viacerými oddeleniami alebo vítané prírastky
do každej rodiny bizhub, ktoré dodatočne rozšíria
kapacitu tlače.
Najmodernejšia technológia tlače Konica Minolta
je zárukou bezkonkurenčnej kvality. Masívna
zásoba papiera je rozdelená až do piatich zásobníkov, ktoré pojmú papier s formátu A6 až A3+
i škálu špeciálnych tlačových médií. Spolu
so schopnosťou kombinovania papierových
dokumentov z viacerých zásobníkov ponúka
bizhub C252P a bizhub C352P excelentné
možnosti výstupného spracovania vrátane
tvorby brožúr a banerov.

Tlačiarne umožňujú tvorbu kvalitných dokumentov
s významnou časovou úsporou. Každý dokument
môže obsahovať škálu rôznych formátov a veľa
ďalších možností je dostupných priamo na úrovni
stránky. Užívateľská schránka vybavená rôznymi
bezpečnostnými funkciami je kľúčom k inteligentnej
správe dokumentov, rovnako ako napr. zdieľanie
nastavení pracovných úloh.
Obsluha tlačiarne je jednoduchá: stačí nastaviť
úlohu, kliknúť na tlačidlo a ďalej pokračovať
v tvorivej práci. Tlačiareň vás sama upozorní
na dokončenie úlohy, ktorú si vyzdvihnete
z výstupnej priehradky.
Zariadenia bizhub C252P a bizhub C352P sú
multifunkčné tlačiarne, ktoré znamenajú naozaj
výhodnú investíciu.

Simitri® polymerizovaný toner

Klasický toner

Pokroky
v špičkovej
technológii tlače
Pri novej investícii by sa nemalo počítať s okamžitým
technologickým starnutím zariadenia. Nové tlačové
zariadenie by malo obsahovať najmodernejšiu
technológiu a platformu schopnú integrácie
s budúcimi riešeniami.
Konica Minolta je na poprednom mieste v oblasti technologických inovácií tlače a prepracovaná softvérová
platforma produktového radu bizhub, ktorá zahŕňa
rozhranie otvorenej aplikácie je kompatibilná aj
s budúcimi aplikáciami.

Kontrolér Emperon™ predstavuje technologický vrchol medzi tlačovými kontrolérmi.
Výkonný 64-bitový procesor kontroléra
zaručuje rýchle spracovanie úloh, umožňuje
súbežné spracovanie ďalšieho dokumentu
už počas tlače aktuálnej úlohy a prináša tak
tlač bez prerušení. Vďaka tlači PostScript 3
i PCL6c dokáže kontrolér plniť požiadavky
v rôznych sieťových prostrediach a aplikáciách.
Rýchlosť a kompatibilita je tak zaručená.
Dôkladné riadenie internej tvorby dokumentov
s polymerizovaným tonerom Simitri® garantuje
jedinečnú kvalitu tlače dokumentov a žiarivé
farby marketingových materiálov. A bezolejová
fixácia ďalej znižuje náklady, pričom na potlačených plochách dokumentu nebude žiadna
olejová vrstva.

Stabilná tandemová jednotka pracuje rýchlosťou
25 strán/35 strán v čiernobielom i farebnom
režime. Jednoprechodová tlač prekonáva
stolové zariadenia i tradičné štvorprechodové
tlačové systémy. Tlačiarne bizhub C252P
a bizhub C352P garantujú vďaka nižšiemu
počtu pohyblivých častí a tradičnej výrobnej
kvalite Konica Minolta špičkovú úroveň
spoľahlivosti.

Balík softvérových nástrojov Konica Minolta
PageScope obsahuje všetky nástroje potrebné
na efektívnu správu dokumentov. Nástroj
PageScope Data Administrator poskytuje
správu užívateľov, inteligentné riadenie prístupu
a správu nákladových stredísk. Nástroj
PageScope NetCare zabezpečuje jednoduché
nastavenie a interné i vzdialené monitorovanie.
Tlačiarne bizhub C252P a bizhub C352P spĺňajú
všetky požiadavky na tlač v aktívnom tvorivom
oddelení.
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Rýchle pracovné
procesy

Tlačiareň na veľkoobjemovú tlač musí
poskytovať širokú variabilitu tlače a spolu
s dokončovacích možností spracovania
výstupov, jednoduchým prístupom
pre všetkých používateľov. Tlačiarne
bizhub C252P a bizhub C352P umožňujú
každému v kancelárii využívať všetky
ponúkané možnosti vďaka ľahkému
prístupu. Príprava kvalitných dokumentov
je sofistikovaná a prehľadná zároveň.
Všestranné programovanie úloh, ich
ukladanie a vyvolávanie je tak ľahké,
že mnoho tlačových úloh možno spustiť
stlačením jediného tlačidla.

PageScope Workware je voliteľný softvérový
nástroj na prípravu dokumentov, ktorý dokáže
dokumenty kombinovať, spájať i spravovať.
Ovládač tlačiarne poskytuje riadenie tvorivej
produkcie dokumentov priamo na úrovni
strany. Režim kapitoly vždy nastaví titulnú
stranu kapitoly na pravú stranu rozloženého
dokumentu, t. j. na nepárnu stranu. Päť
zásobníkov na rozličné médiá možno
individuálne nastavovať, napr. na vkladanie
čistého farebného listu medzi kapitoly
rozsiahlejšieho letáka alebo tlač každej
kapitolu na papier inej farby a možná je aj
obojstranná tlač. Takéto dokumenty určite
zapôsobia.

Funkcia Rýchle nastavenie zlepšuje zdieľanie
know-how a umožňuje všetkým používateľom
prístup k najlepším uloženým nastaveniam.
Šikovnejší kolegovia navrhnú formáty
dokumentov, ktoré sa uložia ako nastavenia
úlohy do ovládača tlačiarne a sú dostupné na
zdieľanie cez sieť. Každý v kancelárii tak môže
vytvárať rovnako kvalitné dokumenty, pričom
táto jednoduchá obsluha prináša zároveň
veľké časové úspory.
Priama tlač znamená efektívny pracovný
proces. Funkcia umožňuje spracovávanie
formátov TIFF, PDF, PCL i PostScript a keďže
spracovanie prebieha v samotnej tlačiarni,
počítač je okamžite voľný na ďalšie úlohy.
Nástroj PageScope Spooler poskytuje
v spojení s voliteľným 40 GB pevným diskom
dostatok kapacity na ukladanie hotových
tlačových úloh, ktoré možno jednoducho
vyvolať cez internetový prehliadač.
Štandardná funkcia zabezpečenej tlače
umožňuje používateľovi pridať k odosielanej
tlačovej úlohe bezpečnostný kód. Úloha sa
spracuje až po zadaní kódu do ovládacieho
panela tlačiarne, čo zaručuje prítomnosť
používateľa pri tlači úlohy.

Na zaistenie prakticky nepretržitého procesu
tlače sa všetky úlohy ukladajú v predspracovanom formáte (RIP). Keď sa do tlačového
frontu dostane nová úloha, RIP-ovanie
prebehne už počas tlače aktuálnej úlohy.
Print Status Notifier je praktický softvérový
nástroj. Používateľ je bezprostredne
informovaný o dokončení úlohy alebo
o oneskorení, čím sa predchádza zbytočným
prechádzkam k tlačiarni a stratám času.
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Rozšírená
variabilita výstupov
Veľká pracovná skupina si vyžaduje veľkoobjemové tlačové zariadenie na farebnú i čiernobielu
tlač schopné produkovať širokú škálu kvalitných konečných produktov. Flexibilita vstupných
médií a výstupného spracovania má vytvárať značné časové úspory pri nízkej vstupnej
investícii i prevádzkových nákladoch.
Tlačiarne bizhub C252P a bizhub C352P sú špeciálne vybavené na produkciu tlačových
produktov špičkovej kvality a profesionálneho vzhľadu pri primeraných nákladoch.
Najmodernejšiu technológiu tlače Konica Minolta a prepracované tlačové funkcie
optimálne dopĺňa inteligentná správa médií.

Účinok tlačových produktov pomáha zosilniť
široká škála funkcií výstupného spracovania
vrátane zošívania, dierovania a pridávania
hrubých krycích listov k brožúram, vďaka
ktorým tlačiarne vytvárajú aj značné úspory
pracovného času. Neefektívne manuálne
výstupné spracovanie je minulosťou. Bohatú
škálu výstupných produktov dopĺňa aj špeciálna
funkcia na tlač banerov dlhých až 1,2 metra,
ktoré sa ideálne hodia na prezentácie alebo
na veľké nástenné slogany či reklamy.
Tlačiarne bizhub C252P a bizhub C352P sú
veľmi produktívne a dokážu za krátky čas vytvoriť
značné množstvo výtlačkov. Jednotka poštových
priehradiek však vždy všetko náležite roztriedi,
aby sa dali správne výtlačky ľahko nájsť.
Overenie tlače
Pridelenie špecifických účtov a práv
pre až 1000 používateľov zamedzuje
neoprávnenému prístupu k tlačiarni
a následným zbytočným nákladom.
Na spustenie tlače je navyše potrebné
zadať správne meno užívateľa a heslo.
Tlačiareň zároveň podporuje službu
Windows Active Directory.

Rozsiahla zásoba až 3350 listov papiera je rozdelená do piatich zásobníkov, pričom každý
zásobník môže obsahovať iný druh média.
Stroj spracováva všetky médiá formátu A6 až
A3+ (nadrozmerné nastavenie na tlač plného
formátu A3) gramážou až do 256 g/m². Obe
tlačiarne prijímajú aj médiá na obojstrannú tlač
a špeciálne médiá - obálky, hárky s etiketami
i projekčné fólie.
Kompaktné viacúčelové tlačiarne bizhub C252P
a bizhub C352P vytvárajú pôsobivé výtlačky
najvyššej kvality v mnohých variáciách a znamenajú ozajstný prevrat v produktivite vašej
kancelárie.

Prehľad voliteľného
príslušenstva
SD-503
Brožúrovacia
jednotka

MK-706
Prepojovacia karta
príslušenstva

MT-501
Jednotka
poštových
priehradiek

EK-702
USB 2.0/IEEE1284

FS-514
Vstavaný
ﬁnišér
HD-C250P
40 GB pevný disk

OT-601
Prídavná
priehradka

SC-503
Bezpečnostný čip
PK-510
Dierovacia
jednotka

PC-403
Veľký
na 2500 listov
2,500 stolík
cabinet

PC-203
Stolík na 2 x 500 listov

PC-103
Stolík na 1 x 500 listov

CD-25
Stolík

Tlačiareň
Tlačový systém
Tandemový, nepriamy
elektrofotograﬁcký
Toner
Polymerizovaný toner Simitri®
Rýchlosť tlače A4
Farebne/čiernobielo až 25 strán/min.
(C252P)
Farebne/čiernobielo až 35 strán/min.
(C352P)
Rýchlosť tlače A3
Farebne/čiernobielo až 13 strán/min.
(C252P)
Farebne/čiernobielo až 17 strán/min.
(C352P)

Procesor kontroléra
PowerPC 750FX
64-bitová technológia
466 MHz (C252P)
600 MHz (C352P)
Jazyk tlačiarne
PCL 6c (PCL 5c + XL2.1)
PostScript 3
Operačné systémy
Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/XP64
Macintosh 9.x/10.x
Server NT4.0/2000/2003
Unix/Linux/Citrix
Rozhranie
10-Base-T / 100-Base-TX Ethernet
Paralelné IEEE (voliteľne)
USB 2.0 (voliteľne)

Prvý výtlačok A4
Farebne: 11,7 sekundy (C252P)
Čiernobielo: 8,4 sekundy (C252P)
Farebne: 8,5 sekundy (C352P)
Čiernobielo: 6,5 sekundy (C352P)

Systém

Zahrievanie
ca. 110 sekúnd (C252P)
ca. 72 sekúnd (C352P)

Pevný disk
40 GB (voliteľne)

Rozlíšenie
1800 x 600 dpi
Poltóny
256 odtieňov
6-bit Contone
Viacnásobná tlač
1– 999
Funkcie tlače
Tlač banerov – formát papiera max.
1200 x 297 mm
Zabezpečená tlač* - ochrana kódom
Sútlač
Mixmedia – nastavenie zásobníka na
úrovni strany
Mixplex – nastavenie obojstrannej/
jednostrannej tlače na úrovni strany
Režim predného/zadného krycieho listu
Užívateľské formáty papiera A6 – A3+
Vodoznak* - štandardný a nastaviteľný
Programovanie úloh „Rýchle nastavenie“
Pamäť tlačovej úlohy*
Priama tlač a priečinky HotFolder pre
PCL, PS, PDF a TIFF

Systémová pamäť
1024 MB

Formát papiera
A6 – A3+
Užívateľské formáty
Banerový papier max. 1200 x 297 mm

Príkon
220-240 V / 50/60Hz
Do 1,5 kW (systém)
Rozmery (Š x H x V, mm)
653 x 712 x 601 (C252P)
648 x 711 x 601 (C352P)
Hmotnosť
ca. 76 kg (C252P)
ca. 81 kg (C352P)

Systémové funkcie
Zabezpečenie
ISO15408 EAL3
Zúčtovanie
Až 1000* užívateľských účtov
Podpora služby Active Directory
(meno užívateľa + heslo)
Nastavenie prístupu k užívateľským
funkciám
Softvér
PageScope NetCare
PageScope Data Administrator
PageScope JobSpooler
PageScope Workware (Trial)
Direct Print Utility
Print Status Notifier
*potrebný voliteľný pevný disk

Gramáž papiera
60 –256 g/m²
Vstupná kapacita papiera
Štandardná: 850 listov
Maximálna: 3350 listov
Kapacita výstupu
Až 1200 listov
Automatická obojstranná tlač
A5 – A3+
60 –256 g/m²
Režimy výstupného spracovania
(voliteľne)
Odsadenie, skupinkovanie, triedenie,
zošívanie, dierovanie, stredový sklad,
brožúra, triedenie do poštových
priehradok
Počet kópií/výtlačkov (mesačne)
Odporúčaný: 25000 (C252P)
Maximálny: 40000 (C252P)
Odporúčaný: 35000 (C352P)
Maximálny: 55000 (C352P)

Všetky údaje týkajúce sa kapacity papiera sa vzťahujú na papier formátu A4 s gramážou 80 g/m².
Všetky údaje týkajúce sa rýchlosti skenovania, kopírovania alebo tlače sa vzťahujú na papier formátu A4, ktorý je skenovaný,
kopírovaný alebo tlačený naprieč v jednostrannom viacstránkovom režime.
Niektoré fotografie produktu sú vyobrazené s nainštalovaným voliteľným príslušenstvom.
Technické zmeny vyhradené.
Microsoft, Windows a Windows logo sú obchodné značky alebo registrované obchodné značky
spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch, resp. ďalších krajinách.
Všetky ostatné značky a ochranné značky môžu byť registrovanými obchodnými značkami alebo obchodnými značkami
ich prípadných držiteľov a sú týmto uznané.

