bizhub 25e
Černobílá multifunkce A4
Až 25 stran za minutu
Funkce
– černobílé

Kopírování

– černobílý
– GDI/PCL/PS
– lokální a síťový
– USB

Tisk

– barevné
– černobílé
– sken do emailu
– sken do SMB

Skenování

– sken do FTP
– sken do USB
– lokální a síťový
TWAIN

– Super G3 Fax
– PC-Fax

Faxování
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Technologie
EMPERON™

TONER SIMITRI® HD

IWS

OPEN API

i-OPTION

CSRC

✘

✘

✘

✘

✘

✔

Možnosti konfigurace
TISK ČÁROVÝCH
KÓDŮ A OCR
BC-904

PS TISKOVÝ ŘADIČ
PS-505

PS TISKOVÝ ŘADIČ VČ. TISKU
ČÁROVÝCH KÓDŮ A OCR
PS-506

nebo
DRŽÁK PRO EXTERNÍ
TERMINÁL
MK-736
WIFI MODUL
SX-600
SD KARTA PRO PŘÍMÝ
TISK PCL, PDF
EM-905

externí oddělovací
přihrádka
JS-604

MECHANICKÉ
POČÍTADLO
MC-901

kazeta na papír
PF-508

EXTERNÍ SEŠÍVAČKA
EH-C591

nebo

kazeta na papír
PF-508

kazeta na papír
PF-508

malý stolek pod stroj
SCD-26S

Možnosti dokončování

oboustranný
tisk

velký stolek pod stroj
SCD-26L
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Možná výbava
bizhub 25e

PF-508 kazeta na papír

Multifunkční černobílé zařízení (tisk, kopírování,
skenování, fax) s 25 str/min. Standardně síťové
připojení, GDI a PCL tisk, otáčející podavač
dokumentů, oboustranný tisk, kapacita papíru
500 + 100 listů.
A4, 500 listů, až do 80 g/m2; mohou být
instalovány až 3
poskytuje úložný prostor pro tištěná média, atd.;
v případě, že jsou instalovány 2 nebo 3 PF-508
poskytuje úložný prostor pro tištěná média, atd.;
v případě, že není instalována žádná nebo 1 PF-508
další výstupní zásobník, např. pro výstup faxu

SCD-26S malý stolek 
pod stroj
SCD-26S velký stolek 	
pod stroj
JS-604 externí oddělovací
přihrádka
PS-505 PS tiskový řadič
PostScript 3
BC-904 tisk čárových kódů & tisk čárových kódů a OCR písma
tisk OCR

PS-506 PS tiskový řadič
PostScript 3, včetně tisku čárových kódů a písma OCR
vč. tisku čárových kódů a OCR
EM-905 SD karta pro
rozšíření paměti SD kartou umožňuje přímý tisk
přímý tisk PCL a PDF 
PCL a PDF
MC-901 mechanické počítadlo mechanické počítadlo
MK-736 držák pro
potřebný pro instalaci externího účtovacího terminálu
externí terminál
SX-600 WiFi modul
externí adaptér pro bezdrátovou síť
EH-C591 sešívačka
externí sešívačka, pohodlné sešití až 50 listů

Technické údaje
KOPÍROVÁNÍ

SKENOVÁNÍ

Kopírovací proces
elektrostatický LED, jednosložkový
Tonerový systém
polymerovaný toner
Rychlost kopírování
až 25 str/min
/tisku A4
Rychlost oboustranně A4 až 10 str/min		
Doba 1. kopie / výtisku 5 sekund
Doba zahřívání
asi 12 s1
Rozlišení kopírování
600 x 600 dpi
Vícenásobné kopírování 1 – 99
Polotóny
256 odstínů
Formát originálu
max. A4
Měřítko
25-400 % v krocích 1%
Kopírovací funkce
oboustranné kopírování, elektronické třídění, rotace kopie,
2v1, 4v1, kopírování ID karty, vlastní nastavení formátu

Rychlost skenování
Rozlišení skenování
Režimy skenování

TISK
Rozlišení tisku
Procesor řadiče
Jazyky popisu
stránky

Operační systémy

Písma tiskárny

Tiskové funkce

600 x 600 dpi
366 MHz
GDI
PCL 5e/XL PostScript 3 (volitelně)
přímý tisk PDF (volitelně)
tisk čárových kódů a OCR písma (volitelně)
Windows XP (32/64)
Windows VISTA (32/64)
Windows 7 (32/64)
Windows 8 (32/64)
Windows Server 2003/2008 (32/64), 2008 R2 (64),
Windows Server 2012 (64)
Macintosh OS X 10.x
Unix, Linux, Citrix
SAP
AS/400
80x PCL Latin
136x PostScript 3 emulace Latin (volitelně)
32x čárové kódy+OCR (volitelně)
oboustranný tisk, krycí list, elektronické třídění, nastavení
sytosti, režim úspory toneru, n-v-jedné, vodoznak (jen PCL,
PostScript 3), zabezpečený tisk

Formáty souborů
Cílové adresy

až 40 str/min (černobíle) až 27 str/min (barevně)
max.: 600 × 600 dpi
skenování do emailu
skenování do SMB
skenování do FTP
skenování do USB
TWAIN lokální / síťový
PDF, šifrované PDF, TIFF, JPEG
1 030 (jednotlivé + skupiny); podpora LDAP

¹		 Doba zahřívání se může lišit v závislosti na okolním prostředí a použití
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FAXOVÁNÍ
Faxový standard
Přenos faxu
Rozlišení skenování
Faxová komprese
Faxový modem
Cíle faxování
Faxové funkce

SYSTÉMOVÉ FUNKCE
Zabezpečení

Super G3
analogový; PC-Fax
max.: 406 × 392 dpi
MH; MR; MMR; JBIG
až 33,6 kb/s
1 030
odložené faxování, přesměrování faxů

Účtování

Software

blokování MAC a IP adres; SSL, HTTPS, šifrované PDF,
autentizace uživatele, zabezpečený tisk
až 100 uživatelských účtů, podpora Active Directory 2003;
definice přístupu uživatelů k funkcím (User Access Control);
podpora připojení externího terminálu (PSES)
PageScope Net Care Device Manager

SYSTÉM
Systémová paměť
Rozhraní
Síťové protokoly
Typy rámců
Automatický podavač
originálů
Tisknutelné formáty

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.

–– Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m2.
–– 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.
–– Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami
nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.

zákaznická linka: 841 777 777 info@konicaminolta.cz www.konicaminolta.cz
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512 MB +
 128 MB SD karta
10/100-Base-TX Ethernet; USB 2.0
TCP / IP (IPv4, IPv6), IPP, SNMP, HTTP, HTTPS
Ethernet II
oboustranný, otáčející, na až 80 originálů;
A5–A4; 35–128 g/m2
A6–A4; vlastní formáty papíru
(90–216 x 140–356 mm)
Gramáž papíru
60–160 g/m2
Kapacita vstupu papíru standardně: 600 listů
max: 2 100 listů
1. kazeta
500 listů; A5–A4, 60–90 g/m2		
2.–4. kazeta (volitelné) každá na 500 listů; A5–A4, 60–90 g/m2		
Boční vstup
100 listů, A6–A4, vlastní velikosti papíru (90–216 x 		
140–356 mm), 60-160 g/m2
Automatický
A6–A4; 60–90 g/m2
oboustranný tisk
Výstupní kapacita
standardně: 250 listů
max.: 350 listů (vč. volitelné externí přihrádky)
Životnost toneru
předinstalovaný: až 2 000 stran (je součástí fotoválce)
výměnný: až 20 000 stran
Životnost fotoválce
až 42 000 stran
Spotřeba energie
220–240 V, 50/60 Hz
špičkový odběr do 1,09 kW (systém)
pohotovost: 40 W
úsporný režim: 1,6 W
TEC 1,38 kWh/týden (spotřeba dle standardu Energy Star)
Rozměry systému
520 x 513 x 509 mm (š x h x v)
Hmotnost systému
asi 24,1 kg

