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bizhub 501

kancelářský systém

potřebujete multifunkční
tiskové zařízení

Workflow pro černobílý tisk
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Všestranně výkonný,
černobíle univerzální

Rušné kancelářské prostředí, zvláště ve středně velkých a větších společnostech, se
často potýká s překážkami při přechodu k efektivní dokumentové produkci. Se zařízením
bizhub 501 proběhne vše bez problémů, Konica Minolta nabízí schopnost vyhrát, které
představuje černobílé multifunkční zařízení, které je zvlášť vhodné pro hladkou integraci
do existujícího workflow.

Zařízení s rychlostí tisku 50 stran za minutu je dokonale přizpůsobené pro větší zatížení
v odděleních jakékoliv velikosti, jako např. centrální administrativa, účtárny, a dalších.
Jeho unikátní InfoLine design dělá bizhub 501 atraktivním doplňkem každé kanceláře.
Ovládání je jednoduché a intuitivní díky velkému dotykovému LCD displeji s barevnou
dotykovou obrazovkou.
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Díky kompaktnímu finišeru bizhub 501 je dokončování všestranné.
Finišer se integruje kompaktně do systému a poskytne bohaté funkcionality
od třídění a sešívání přes děrování až po dokončování středovým sešíváním
a vytváření brožur. S volitelným přihrádkovým modulem mohou být výstupy
odděleny, např. tisky, kopie a příchozí faxy.
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Pokročilá multifunkčnost

pro černobílou
a mnohem více

Stejně jako každý systém bizhub, nabízí
i bizhub 501 „schopnost vyhrát“ a dokonale
se integruje do bizhub portfolia.

Nejnovější Konica Minolta tiskový řadič Emperon
zabezpečí hladkou integraci bizhub 501 do jakékoliv
firemní sítě. Poskytuje podporu Windows, MAC,
UNIX, Linux a Citrix a Microsoft Vista a podporu
formátu XPS. Emperon je slučitelný prakticky
s jakoukoliv infrastrukturou i jeho univerzální tiskové
ovladače pro PCL i PostScript jsou jednoduché pro
používání.

Perfektní kvalita
Konica Minolta používá patentovaný toner Simitri, díky
kterému jsou výtisky ze zařízení bizhub 501 vysoce
kvalitní. Tento polymerovaný toner Simitri je unikátní
díky svým velmi malým rovnoměrně velkým částicím.
Dokumenty vytištěné tímto tonerem na zařízení bizhub
jsou vytištěny ve vysoké kvalitě a s vysokou stálostí
výtisku.
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Výhodné funkce uživatelských boxů
S jedinečnými uživatelskými boxy můžete
efektivně ukládat dokumenty přímo do boxů
zařízení bizhub 501. Uživatelské boxy mohou
být zřizovány s pružným právem přístupu
a definováním, zda mají být veřejné, pro skupinu
uživatelů, nebo pro jednotlivce. Navíc PageScope
Box Operator poskytuje přímý přístup z PC
k uloženým datům, zatímco mnohosouborový
náhled umožňuje rychlé hledání přes miniatury
souborů.

Pokročilé skenování a faxová komunikace
Skenování podporuje distribuci a sdílení informací.
Zařízení bizhub 501 poskytuje skenování
do e-mailu, FTP, SMB a uživatelských boxů,
s možností snímání do formátů multistránkového
PDF,JPG a TIFF. Zároveň tato zařízení umožňují
široké možnosti faxování, které zahrnuje
např. také digitální Fax, internet Fax, odesílání
a přijímání faxových dat jako emailovou přílohu
a IP fax umožňující příjem faxů z ostatních
bizhub zařízení na intranetu. Široké možnosti
zabezpečení dělají faxovou komunikaci bezpečnou
a důvěrnou.

Síla

technologií

Zabezpečení

a řízení přístupů

Zabezpečení je velmi důležité, bizhub 501 podporují nejnovější mezinárodní
bezpečnostní certifikáty ISO 15408 EAL3 a jsou vybaveny kompletním
bezpečnostním balíčkem pro bezpečné držení kritických informací, které
zamezuje neautorizovaným přístupům k firemní síti a znemožní manipulaci
s tajnými údaji. Zařízení také umožňuje připojení biometrické identifikace,
která pracuje s obrazem krevního řečiště prstu. Alternativně je možné také
připojit identifikaci pomocí bezkontaktní IC karty.

Zařízení bizhub 501 přináší profesionální
přístup ke každodenním kancelářským
úkolům a zařídí moderní business se
schopností vyhrát.
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Vaše možnosti

v kostce

OT-504

IC-207
Tiskový modul

HD-509
Harddisk 60GB

EM-312
Rozšiřující paměť 1 GB

SD-507

SC-505
Bezpečnostní čip

MT-502

EK-703
USB host rozhraní

AU-101
Biometrická identifikace

FS-522

AU-201
Identifikace IC kartou

OT-602

LU-203
Velkoobjemový zásobník

FS-523

PC-206

PC-407
Velkoobjemová kazeta

DK-506
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TECHNICKÉ ÚDAJE KOPÍRKY
Kopírovací systém
Elektrostatický laserový
Tonerový systém
Simitri® polymerovaný toner
Rychlost kopírování/tisku A4
50 kopií/výtisků za min.
Rychlost kopírování/tisku A3
27 kopií/výtisků za min.
1. kopie/výtisk
3,2 s (A4)
Zahřívání
60 s
Rozlišení při kopírování
600 × 600 dpi
Gradace
256 odstínů
Vícenásobné kopie
1–999, s režimem přerušení
Formáty předlohy
A5–A3
Zvětšení
25–400 % po krocích 0,1 %
Kopírovací funkce
Kopírování knihy, negativ,
oboustranné kopírování, vkládání
listů/obálky/ kapitoly, brožura,
razítko/kompozice, práce
s obrazem, mazání okrajů,
2-v-1, 4-v-1, …

TECHNICKÉ ÚDAJE
TISKÁRNY

Rozlišení tisku
Max. 2 400 × 600 dpi
Procesor řadiče
Celeron 600 MHz, 32 bit
Jazyk popisu stránky
PCL 5e/6
PostScript 3
Rozhraní
USB 2.0,
Ethernet 10/100/1000 Base-T
Operační systémy
Windows 2000/XP/XP64,
Windows VISTA 32/64, Windows
VISTA DPWS support, Macintosh
9.x /10.x, Server 2000/2003/2003
x64, Unix/Linux/Citrus

Tiskové funkce
Přímý tisk z TXT, PCL, PS, TIFF,
XPS*, PDF, přímý tisk z USB
paměti, Mixmedia a Mixplex,
vodoznak, …

TECHNICKÉ ÚDAJE
SKENERU

Rychlost skenování
Až 70 orig./min.
Rozlišení skenování
Max. 600 × 600 dpi
Režimy skenování
Síťový TWAIN*, skenování
do e-mailu, skenování do FTP,
skenování do SMB, skenování
do boxu*, skenování do DPWS,
skenování na USB paměť
Formáty souborů
PDF, TIFF, XPS*
Adresy pro skenování
1 000 (2 000 s harddiskem)
Podpora LDAP

TECHNICKÉ ÚDAJE FAXU
(VOLITELNĚ)

Standardní fax
Super G3
Komprese faxu
MH, MR, MMH, JBIG/ECM
Rychlost faxu
3,6 kb/s
Paměť faxu
Používá paměť stroje
Cíle faxování
1 000 (2 000 s harddiskem)
Faxové funkce
Polling (výzva), příjem do e-mailu,
FTP, SMB; příjem do diskrétního
boxu

ÚDAJE O SYSTÉMU

Paměť systému
1 GB RAM
Pevný disk systému
60 GB (volitelně)
Rozhraní
10-Base-T/100-Base-T/1,000Base-T Ethernet, USB 2.0,

Automatický podavač originálů
Až 80 originálů
Velikost papíru
A5–A3
Gramáž papíru
50–210 g/m2
Vstupní kapacita papíru
Standardně: 1 151 listů,
Max.: 5 650 listů
Výstupní kapacita papíru
Max.: 3 250 listů
Automatický duplex
A5–A3
60–105 g/m2
Dokončování (volitelně)
Odsazování, skupinkování,
elektronické třídění, třídění
otočením, třídění odsazením,
sešívání, děrování, vytváření
brožur
Spotřeba energie
Méně než 1 560 W (systém)
220–240 V / 50/60Hz
Rozměry systému (š × h × v, mm)
677 × 708 × 1 150
Hmotnost systému
cca 97 kg

SYSTÉMOVÉ FUNKCE

Bezpečnost
ISO 15408 EAL3
Účtování
Až 100 uživatelských účtů
(1 000 s volitelným pevným
diskem)
Software
PageScope NetCare
PageScope Data Administrator
PageScope Box Operator
PageScope Workware (Trial)
PageScope Direct Print
Print Status Notifier
Log Management Utility
Driver Packaging Utility
* podporovány s hardiskem HD-509

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.

Pro další informace, prosím, kontaktujte svého prodejce:
Konica Minolta
Business Solutions Czech, spol. s r. o.
Veveří 102, 616 00 Brno
www.konicaminolta.cz
IČ: 00176150
Zákaznické centrum
Tel.: 841 777 777
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