bizhub 43
ČernobílÁ
multifunkce A4

Vysoký černobílý výkon
s bohatou výbavou

plně vybavená černobílá multifunkce bizhub 43 nabízí týmům
centralizované pohodlí rychlého černobílého tisku. současně dokáže
plnit nejrůznější úkoly při komunikaci menší firmy, která kromě
černobílého tisku potřebuje také barevné skenování, kopírování a faxování.
Essential for the small company
Besides complete multifunctionality, small companies depend on efficient cost control – and the
bizhub 43 provides both: In addition to its standard copy, print, fax and scan capabilities, the user
authentication feature allows to monitor machine
usage and restrict user access to individual functions. Faxing and scanning can for example be
prohibited on user level to prevent outgoing communication.
n The bizhub 43 features a high scanning speed of
43 ipm in black & white or 15 ipm in colour, and
supports efficient management of scanned documents with standard PaperPort software. In addition, OCR text recognition ensures the quick and
easy conversion of scanned text e.g. into Word
documents.
n Its large 7.4-inch colour touch screen as well as
full frontal access to trays and output make the
bizhub 43 highly convenient to operate, while its
integrated finger print scanner offers advanced
security. The Energy Star confirms the low power
consumption and economic every-day use of the
bizhub 43.
n

efektiVní

Key features

Key benefits

týmoVý

Colour input,
Complete multifunctionality,
black & white output colourful and flexible
Impressive
black & white
print quality

Renders even the small print
in contracts and delivery
notes with highest precision

PArtner

Up to 4 paper trays Attractive media flexibility
for a variety of
paired with easy and
paper weights, sizes convenient handling
and media types
(A6 – A4, customized
formats)
Compact size

Small footprint and low weight
– finds its place in any corner

Zařízení bizhub 43 je se 43 výtisky za minutu, zásobou až 1 800 listů papíru, kapacitou výstupu 500 listů a velkokapacitní zobrazovací jednotkou na 20 000 výtisků ideální pro velkoobjemový černobílý tisk formátu A4.
Barevné skenování s rozlišením až 1200 dpi je díky standardnímu automatickému oboustrannému podavači dokumentů
pro až 70 originálů velmi pohodlné.
Malý půdorys zajišťuje, že bizhub 43 lze snadno umístit téměř kamkoli a jeho obsluha je díky 19 cm barevné dotykové
obrazovce velmi snadná.
Díky kvalitním bezpečnostním standardům, účtovacím funkcím, bohatým síťovým funkcím a podpoře nejrůznějších
operačních systémů lze bizhub 43 hladce integrovat do jakéhokoli iT prostředí.

vytížené týmy v logistice a obdobných prostředích mohou přímo
na pracovišti těžit z přímého a okamžitého přístupu k všestranným
schopnostem zařízení bizhub 43. Díky excelentnímu rozlišení 1200 dpi
je tisk pomocí zařízení bizhub 43 rychlý, efektivní a tak kvalitní, že i drobné
znaky, jako jsou např. smluvní podmínky, jsou vykresleny přesně a jasně.
standardní jednotka oboustranného tisku pomáhá šetřit papír a až 4 zásobníky papíru umožňují snadnou dostupnost
různých typů papíru, včetně např. firemních hlavičkových papírů pro fakturaci, recyklovaného papíru pro interní dokumenty
a barevného papíru pro příchozí faxy.
sada bezpečnostních funkcí zařízení bizhub 43 zahrnuje ssL komunikaci, podporu HTTps, zabezpečený tisk a příjem
zabezpečených faxů, stejně jako šifrovaná pDF pro zabezpečení skenování. všechny tyto funkce spolehlivě zajišťují
vysokou úroveň zabezpečení a pomáhají zabránit jakémukoli narušení diskrétnosti.

ZÁklAD Pro

mAlou

firmu

Menší společnosti vyžadují nejen kompletní multifunkčnost, ale také
efektivní řízení nákladů – a bizhub 43 nabízí oboje.
Kromě kopírování, tisku, faxování a skenování je v základní výbavě i ověřování uživatelů, umožňující monitorování využití
zařízení a omezení přístupu uživatelů k jednotlivým funkcím. na úrovni uživatelů lze například zakázat faxování a skenování, což zabrání odchozí komunikaci.
integrovaný skener otisků prstů poskytuje pokročilé zabezpečení.
Certifikace Energy star zaručuje nízkou spotřebu energie zařízení bizhub 43 a jeho ekonomické každodenní využití.

Klíčové vlastnosti

Klíčové výhody

Barevný vstup, černobílý výstup

Kompletní multifunkčnost a flexibilita

působivá kvalita černobílého tisku

vykreslí i malé znaky ve smlouvách
a dodacích podmínkách s tou nejvyšší přesností

Až 4 zásobníky papíru pro různé gramáže,
formáty a typy médií (A6–A4, vlastní formáty)

Atraktivní flexibilita médií
se snadnou a pohodlnou obsluhou

Kompaktní rozměry

Malý půdorys a nízká hmotnost - vejde se
do každého rohu

Technické údaje:
 Kopírování

 Faxování

Kopírovací proces

elektrostatický laserový

Faxový standard

Super G3

Tonerový systém

jednosložkový

Faxový přenos

analogový, i-Fax, PC-Fax

Rychlost kopírování/tisku A4
(černobíle)
Rychlost automatického
duplexu A4 (černobíle)
1. kopie (černobíle)

až 43 str/min

Rozlišení faxování

max: 200 x 400 dpi

Faxová komprese

MH; MR; MMR; JBIG

Přenosová rychlost modemu

až 33,6 kb/s

10 sekund

Cíle faxování

až 500

Zahřívání

asi 50 sekund

Faxové funkce

Rozlišení kopírování

600 dpi

odložený přenos, automatické přesměrování faxů,
příjem důvěrných faxů

Polotóny

256 odstínů

Vícenásobné kopírování

1 – 99

Formát originálů

max: A4

Měřítko

25–400% v krocích 1%

Kopírovací funkce

oboustranná kopie, 2v1, 4v1, režim plakátu,
nastavení sytosti, kopírování dokladu

 Tisk

Efficient
Rozlišení tisku

11 kopií/min

 Systém
Systémová paměť

standardně: 256 MB
max.: 512 MB
160 GB
10/100-Base-T Ethernet, USB 2.0

Systémový pevný disk
Rozhraní
Síťové protokoly
Typy rámců
Essential
for the small
Automatický podavač

workgroup
partner
1 200 x 1 200
dpi

1. výtisk (černobíle)
n Busy workgroups12
in sekund
the logistics and similar envifromMHz
direct and instant access to
Procesor řadičeronments benefit 400
the bizhub 43’s many capabilities at their place of

Tiskové jazykywork. These usersPCL
5/6;toPostscript
3; PDF amounts
1.4
need
print extensive
of shipping documentation
including32/XP
delivery
64,notes
Operační systémy
Windows® 2000/XP
®
and more withoutWindows
delay. And
with32/64,
the bizhub 43,
VISTA
®
Windows
7of32/64,
printing is fast, efficient
and
such quality, that
Server
2003/2003x64/2008/2008x64,
even the small print
of e.g.
a
contract’s terms &
®
Macintosh
OSX
(10.3/10.4/10.5),
conditions are rendered with clarity
and precision.
Unix/Linux (RedHat, SUSE, Fedora)
n With 43 prints per minute, up to 1,800 sheets of
Písma tiskárnypaper, 500 sheets45output
PCL, 136
PostScript
capacity
and3a long-life
for 20,000 tisk,
prints,
theabizhub
43
Tiskové funkceimaging cartridgezabezpečený
podrž
tiskni, vodoznak,
n v jedné,A4
řazení
brožury,and
třídění,
is ideal for higher-volume
b/wdoprinting
can přímý tisk
e-mailů
(těloore-mailu
+ přílohy
PDF, JPEG,
easily handle 15,000
pages
more per
month.
TIFF,unit
TXT)helps to save paper; and
n The standard duplex
in up to 4 paper trays different paper types can
be readily available, including e.g. the company
letterhead for invoicing,
recycled
forminutu
internal
Rychlost skenování
až 43 stran
/ až 15paper
stran za
(černobíle/barevně)
drafts and coloured paper for incoming faxes.
n Order processing
distribution
are made easy
Rozlišení skenování
ažand
1 200
x 1 200 dpi
with fax and PC fax capabilities, and versatile colRežimy skenování
síťový TWAIN, sken do e-mailu, do FTP,
our scanning functionality
do SMB, dothat
USBincorporates scan
to email, SMB and FTP. Archiving of email comSouborové formáty
JPEG, TIFF, PDF, šifrované PDF
munication such as orders is especially convenient
43’s
direct LDAP
email printing
Cíle skenování thanks to the bizhub
až 500,
podpora
capability that automatically prints the email text
and attachments (PDF, JPEG, TIF and TXT).
n An array of security features on the bizhub 43
includes SSL communication, HTTPS support,
secure print and secure fax receipt, as well as
encrypted PDF for secure scanning. This functionality reliably guards internal security and helps to
avoid any breach of confidentiality.

 Skenování

dokumentů

TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD;IPP; SNMP;
HTTP; HTTPS
Ethernet II
company
až 70 originálů; A5–A4; 60–105 g/m2

Besides
complete multifunctionality,
small comTechnical
specifications
Formáty
papíru
tisk cost control
A6–A4;– vlastní
formáty
panies
depend
on pro
efficient
and the
Automatic document feeder
Print functions
Copier specifications
2
Gramáže
papíru pro
tiskIn addition
64print;
–to216
g/m
Up to 70 originals; A5 – A4; 60 – 105 gsm
Secure
hold
print; watermark;
bizhub
43 provides
both:
itsandstandCopying
process
n-up; booklet; collating;
Electrostatic
Laserfax
copy and scan capabilities,
Printable paper size
ardKapacita
copy,
print,
the
user
vstupu papíru
standardně:
700
listů
Direct
email print (email body
+ attachment
A6–A4; Customised paper sizes
Toner system
– PDF,
JPEG, 1
TIFF,
TXT) listů
max:
800
authentication
feature allows to monitor
machine
Mono component
Printable paper weight
Scanner
specifications
64–216 gsm
usage
and restrict
user access to
individual
func- vlastní formáty;
Copy/print
speed A4 (mono)
1. zásobník
150
listů;
A6–A4:
64–216 g/m2
Scan
speed
(mono/colour)
Up to 43 cpm
Paper input capacity
tions.
Faxing and scanning can for
example
be
Up to
43
ipm/up
to 15A6–A4:
ipm
Standard:
700
sheets
2. zásobník
550
listů;
vlastní
formáty;
64–216 g/m2
Autoduplex speed A4 (mono)
Max.: 1,800 sheets
Scanoutgoing
resolution
prohibited
com11 cpm on user level to prevent
3. zásobník
550
A6–A4:
vlastní
formáty;
64–216 g/m2
Up to
1,200listů;
x 1,200 dpi
Tray 1
1st Copy time (mono)
munication.
Scan modes
2 150 sheets; A6 – A4: custom sizes;
10
sec.
Automatický
A6 – A4;
64 – of
216 g/m 64–216 gsm
n The
Network TWAINspeed
scan
bizhub
43 features a high scanning
Warm-up time
oboustranný
tisk
Scan-to-eMail; Scan-to-FTP
Tray 2
50 sec. & white or 15 ipm in colour, and
43 ipmApprox.
in black
Scan-to-SMB; Scan-to-USB
550 sheets; A6 – A4; custom sizes;
Copy resolution
Kapacita
výstupu
papíru
max:
500
listů
lícem
dolů
64–216 gsm
File
formats
supports
efficient management of scanned docu600 dpi
JPEG, TIFF, PDF, encrypted PDF
3 + 4 (optional)
Životnost
toneru* PaperPort software.
předinstalovaný:
stran
ments
with standard
In addi- až 7 000Tray
Gradation
550 sheets; A6 – A4; custom sizes;
Scan destinations
256 gradations
náhradní:
až 20 000 stran64–216 gsm
Up to 500,
support and
tion, OCR
text recognition ensures
theLDAP
quick
Multi-copy
Automatic duplexing
Napájení
220-240
V / 50/60Hz
easy
conversion
of scanned textFax
e.g.
into Word
specifications
1–99
A6 – A4; 64 – 216 gsm
Faxmax:
standard1 300 W
Original format
documents.
Output capacity
Super G3
Max.: A4
pohotovost:
120
W
Max. 500 sheets face down
n Its large 7.4-inch colour touch screen
as well as
Fax transmission
Magnification
režim
spánku:
25
W
Copy/print volume (monthly)
Analogue; i-Fax; PC-Fax
25–400%
in 1% stepsto trays and output
full frontal
access
make the
Recommended: 15,000 pages
Fax505
resolution
Rozměry
hlavníconvenient
jednotky to operate,
x 571
x 684
mm
Max.: 40,000 pages
functions
bizhubCopy
43
highly
while
its
Max.: 200 x 400 dpi
copy; 2in1, 4in1, poster mode
(š x Duplex
h x v)
Toner lifetime*
Density adjustment;
ID card copy
Fax compression
integrated
finger print
scanner offers
advanced
Pre-installed: up to 7,000 pages
MH;asi
MR; MMR;
JBIG
36
kg
Hmotnost
Replacement: up to 20,000 pages
Printer
security.
Thespecifications
Energy Star confirms
the low power
Fax modem
Power consumption
Print resolution
Up to 33.6 Kbps
consumption
and
economic
every-day
use
of
the
220-240 V / 50/60Hz
1,200 x 1,200 dpi
Max. 1,300 W
Fax
destinations
bizhub
43.
1st
print time (mono)
 Systémové
funkce
Standby: 120 W
Up to 500
n

12.0 sec.

25 W
skener otisků prstů, síťováSleep:
komunikace
HTTPS,
System dimensions (W x D x H, mm)
šifrovaná
PDF,
ověřování
uživatelů,
505
x
571
x 684 zabezpečený
Key features
Key
Page description language
tisk, příjem důvěrných faxů
System weight
System specifications
PCL 5/6; Postscript 3; PDF 1.4
Colour
input,
Complete multifunctionality,
System
memory
Účtování
až 50
uživatelských účtů Approx. 36 kg
Operating systems
Standard:
256 MB
features
black & white
output
colourful and
flexible
Windows 2000/XP
32/XP 64
definice
přístupu uživatelůSystem
k funkcím
Max.: 512 MB
Security
Windows VISTA 32/64
Fingerprint
reader;
network
Windows
7
32/64
System
hard
disc
Software
Suite ProPaperPort 11
SEHTTPS
s OCR
Impressive
Renders evenCompanion
the small print

Zabezpečení
Controller CPU
400 MHz

Fax functions
Time shift; Fax auto forwarding;
confidential fax receipt
benefits

Macintosh OSX (10.3/10.4/10.5)

160 GB

Printer fonts

USB 2.0

black & white
in contracts and delivery
Server 2003/2003x64/2008/2008x64
Interface
Unix/Linux (RedHat, SUSE, Fedora)
print quality
notes with highest
10/100-Base-Tprecision
Ethernet
45 PCL
Up to 4 paper
trays Attractive media
flexibility
Network protocols
136 PostScript 3
/ IPv6); SMB; LPD;
for a variety of
paired with TCP/IP
easy(IPv4and
IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
paper weights, sizes convenient Frame
handling
types
and media types
Ethernet II
(A6–A4, customized
*
Životnost
je
udávána
dle
ISO/IEC
19752.
formats)
* Declared yield in accordance with ISO/IEC 19752

communication; Encrypted PDF;
User authentication; Secure Print;
Confidential fax receiving

Accounting
Up to 50 user accounts
User function access definition
Software
Companion Suite Pro
PaperPort 11 SE with OCR

Všechny
údaje o množství
papíru
se týkají
formátu
papíru A4 v gramáži 80 g/m .
Allsize
specifications relating to paper
capacity refer
to A4-size paper and
of 80 gsmlow
quality. weight
Compact
Small
footprint
All specifications
to printing speeds
refer to A4-size
paper that isformátu
printed crosswisepapíru
in multipage,simplex
mode.
Všechny
údaje relating
o rychlosti
tisku
týkají
A4, tištěného
vícestránkově,
its se
place
in varies
anydepending
corner
The support and availability of –
the finds
listed specifications
and functionalities
on operating systems, applications, network protocols as well as network
2

n
n
n

and system configurations.
jednostranně.
The actual consumables life will vary depending on the use and other printing variables including page coverage, page size, media type, continuous or intermittent
Podpora
a dostupnost
parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním
printing,
ambient temperature anduvedených
humidity.
Some of the product illustrations contain optional accessories.
systému,
aplikacích,
protokolech
naof printing,
konfiguracích
sítě
a notice.
systému.
Specifications
and accessoriessíťových
are based on the information
available at theatime
and are subject to change
without
Konica Minolta does not warrant that any prices or specifications mentioned will be error-free.
Skutečná
životnost spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na použití a jinných
Microsoft, Windows and the Windows logo are trademarks, or registered trademarks, of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other brandpři
and product
names
may be je
registered
trademarks formát
or trademarks of
their respective holders
and are herebykontinuální
acknowledged.
proměnných
tisku,
jako
pokrytí,
stránek,
typ médií,
nebo
For extra information, go to www.konicaminolta.eu
přerušovaný tisk, okolní telota a vlhkost.
Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
Your Konica Minolta Business Solutions Partner:
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.
n

n
n

Configurations

n
n
n

Konica Minolta
Business Solutions Europe GmbH
Europaallee 17
30855 Langenhagen • Germany
Tel.: +49 (0) 511 74 04-0
Fax: +49 (0) 511 74 10 50
www.konicaminolta.eu
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Konica Minolta
Business Solutions Czech spol. s r. o.
www.konicaminolta.cz
IČ: 00176150
Zákaznické centrum
Tel.: 841 777 777

