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bizhub 215
Minden amire egy irodában szükség van

bizhub 215, fekete-fehér irodai rendszer

Rugalmasság
korlátok nélkül
A Konica Minolta megfelelő megoldást kínál az irodában felmerülő igényekre, eleget téve a berendezésekkel kapcsolatos professzionális követelményeknek. A bizhub 215 tökéletesen ellátja a mindennapi irodai munkákat, így időmegtakarítás érhető el a felhasználók számára. A bizhub 215 21 lap/perces másolási/nyomtatási sebességgel, színes
szkenneléssel és faxolással* A4-A3-as méretben, igazi multifunkciós fekete-fehér irodai rendszer. Kis helyigényének
köszönhetően a kompakt bizhub 215 akár egy zsúfolt irodában is könnyedén elfér. Egyszerűen, minden, amire egy
irodában szükség van!

Rugalmas médiakezelési folyamatok
A bizhub 215 tökéletesen megtestesíti az irodában
az azonnal használható MFP-t. Rugalmas papírkezelésének és 1 350 lapra bővíthető papírkapacitásának köszönhetően minimalizálja a papír elfogyás
miatti megszakítások gyakoriságát. További rugalmasságot garantál, hogy maximálisan 5 különböző
papírkazetta áll rendelkezésre, amelyekbe különböző médiatípusokat használhatunk pl. normál papír,
vastag papírt 157g/m2-ig, valamint a speciális médiákat pl. boríték. Ezen tulajdonságok a termelékenység, és a hatékonyság növekedését segítik elő.

Funkciók

A mindennapi irodai életben a legelterjedtebben használt papírméret az A4-es, de előfordul, hogy A3-as
papírra van szükség, pl. nagyobb táblázatok, folyamatábrák nyomtatásánál, vagy könyvek, magazinok
másolásánál. A bizhub 215 alkalmazkodik a felhasználói igényekhez, nem pedig fordítva!
Könnyedén lehet egyoldalas valamint kétoldalas* dokumentumokat nyomtatni a bizhub 215-el. Az archiválás
és a duplex nyomtatás papír és költség megtakarítást
eredményez amellett, hogy elősegíti a környezet védelmét.

Szkennelés a bizub 215 erőssége
Az irodai életben az archív dokumentumok száma
folyamatosan növekszik. A helymegtakarítás és a
felesleges nyomtatások elkerülése érdekében sokkal egyszerűbb és praktikusabb az dokumentumok
elektronikus tárolása. A legtöbb modern alkalmazáshoz pl. megosztáshoz, amúgy is elkerülhetetlen
a dokumentumok digitalizálása. A dokumentumok
visszakeresése is sokkal gyorsabb és egyszerűbb
az elektronikus keresők segítségével. A bizhub 215
opcionálisan felszerelhető egy duplex automatikus
eredeti lapadagolóval*. Az ADF lehetővé teszi 46
oldal/perc szkennelési sebességet és automatikusan feldolgozza a kétoldalas dokumentumokat. Ez
valós időmegtakarítást eredményez, hiszen így a
felhasználónak nem kell az MFP előtt állnia.
Bizonyos dokumentumok esetén a fekete-fehér
szkennelés nem elegendő, így a bizhub 215 esetén
standard a színes szkennelés. A felhasználó például beszkennel egy színes fotót a saját PC-re és
így az elektronikus dokumentumot akár JPG, TIFF
vagy PDF formátumba már továbbíthatja is. Alternatív megoldásként lehetőség van a dokumentumokat közvetlenül az MFP-ről egy meghatározott
email címre, a címjegyzékből vagy hálózaton keresztüli továbbítására, ellenőrzésére.
A bizhub 215 másik fontos funkciója az USB-re
szkennelés, amely növeli a felhasználói kényelmet
és a rugalmasságot: a dokumentumok vagy prezentációk pl. egy meeting vagy üzleti út előtt akár
az utolsó pillanatban is könnyedén lementhetőek
egy USB pendrive segítségével a PC használata
nélkül. A felhasználó, ezáltal időt takarít meg.

Költségmegtakarítás és környezetvédelem:
A standard PageScope Netcare Device Manager garantálja a megbízható és kényelmes eszközkezelést pl.:
számlálóállás leolvasás, és a rendszer állapota a hálózatra csatlakoztatott MFP-ről - az adminisztrátor egy gomb
megnyomásával könnyedén tudja frissíteni az adatokat.
Minimális ráfordítással ez a funkció biztosítja az eszköz
azonnali állapot frissítését és a teljes ellenőrzését.
A CSRC távfelügyeleti rendszerünkkel biztosítjuk, hogy
az eszközök mindig rendeltetésszerűen és megbízhatóan működjenek, ezáltal elérve a folyamatos rendelkezésre
állást. A rendszer segítségével napi 24 órás készenlétnek
köszönhetően, mindig pontos diagnózist kapunk a gép
állapotáról. Az automatikus toner rendelésnek köszönhetően nem fordul elő, hogy berendezése üres tonerrel
álljon, mivel a rendszernek köszönhetően előre értesülünk
az aktuális állapotról. Mindezen felül a berendezés képes
saját magának megrendelni az automatikus javítást és karbantartást. Bejelentés esetén egyedülálló mobiltechnikusi
rendszerünknek köszönhetően pedig a legközelebbi
szakképzett technikusunk megy ki Önhöz, így biztosítva a
leghamarabb történő kiszállást, ezzel is csökkentve a leállási időt. Végül, de nem utolsó sorban nincs szüksége a
számláló állás leolvasására sem, a rendszer megteszi Ön
helyett. Összességében a CSRC-vel nemcsak a berendezések megbízhatósága növekszik, hanem biztosítjuk a
nyomtatás folyamatosságát, és mentesítjük az adminisztrációs feladatok alól.
A bizhub 215 esetén lehetőség van 50 felhasználói fiók
beállítására, amely egyszerű eszközökkel megbízhatóan
korlátozza rendszerhez való hozzáférést. Ez a funkció biztosítja a nyomtatási/másolási költségek ellenőrzését, és a
rendszergazda számára a valós idejű nyomon követést.

* opciós funkció/kiegészítő

Konfigurációk

Tulajdonságok

Előnyök

1 350 lapos papírkapacitás
5 különböző papírkazettával*

Minimalizálódik a papírelfogyás miatti leállások száma, időt és energiát takarít meg

Színes szkennelés a dokumentumok digitalizálásáért és az
elektronikus archiválásért

Papír és helymegtakarítást eredményez,
egyszerűsíti a folyamatokat pl. a dokumentum megosztást

Duplex automatikus eredeti lapadagoló* és duplex egység*

Idő, papír és költség megtakarítás mellett,
egyszerűsíti a használatot és elősegíti a
környezet +védelmét

Eszközmenedzsment szoftverek
a folyamatos központi monitorozásért, rendszerállapotért és
számlálóállásért

Biztosítja a maximális rendszer elérhetőséget pl. a kellékanyagok automatikus
utánrendelése, folyamatos felügyelet, időt
megtakarítást eredményez és növeli a
hatékonyságot

Műszaki tulajdonságok
Másolási tulajdonságok

Szkennelési tulajdonságok

Típus:
Elektrosztatikus lézer, tandem indirekt

Szkennelési sebesség:

Festékező:
Simitri HD R - polimerizált toner
Másolási/nyomtatási sebesség A4:
Max. 21 lap/perc
Nyomtatási sebesség A3:
Max. 7,8 lap/perc
Automatikus duplex sebesség A4 (opció):
max. 15,8 lap/perc
Első másolat:
kevesebb, mint 6,5 mp
Felfűtési idő:
kevesebb, mint 15 mp
Másolási felbontás:
600 x 600 dpi

Monokróm max. 46 oldal/perc (300 dpi opciós ADF-el)
Monokróm max. 23 oldal/perc (600 dpi opciós ADF-el)
Színes max. 20 oldal/perc (150 dpi opciós ADF-el)
Színes max. 8 oldal/perc (300 dpi opciós ADF-el)

Szkennelési felbontás:
Max. 600 x 600 dpi
Szkennelési módok:
Helyi TWAIN szkennelés, Hálózati TWAIN
szkennelés (opció), eMail címre (opció)-,
FTP címre (opció)-, SMB-re (opció)-, USB-re
szkennelés
Fájl formátumok:
PDF, JPEG, TIFF
Címjegyzék:
Max. 32 egygombos, 250 gyorshívó, LDAP
támogatás

Papírméret:
A5–A3,
egyéni papírméretek (90-297 x 140-432 mm)
Papírsúly:
64–157 g/m2
Papírkapacitás:
Standard: 250 lap
Max.: 1 350 lap
Papírtálca 1:
250 lap, A5-A3
egyéni papírméretek (90-297 x 140-432 mm)
64-157 g/m2
Papírtálca 2-5 (opció):
250 lap, A5-A3
egyéni papírméretek (90-297 x 140-432 mm)
60-90 g/m2
Kézi tálca (opció):
100 lap, A5-A3
egyéni papírméretek (90-297 x 140-432 mm)
60-157 g/m2

Féltónus:
256 szürkeárnyalat

Fax tulajdonságok (opció)

Másolatszám:
1–999

Fax standard:
Super G3 (opció)

Eredeti méret:
A5-A3

Fax továbbítás:
Analóg, i-Fax

Kicsinyítési-nagyítási arány:
25–400%, akár 1%-os lépésekben is

Fax felbontás:
Standard, finom, szuper finom (csak ADF
esetén)
Max.: 408 x 392 dpi

Havi terhelhetőség:
Ajánlott: 3 000 oldal
Max.: 15 000 oldal

Tömörítés:
MH, MR, MMR, JBIG

Festék:
max. 12 000 oldal

Nyomtatási tulajdonságok

Fax modem:
Max. 33.6 Kbps

Developer/dobegység:
max. 55 000 oldal

Nyomtatási felbontás:
GDI: 600 x 600 dpi
PCL (opció): 1 200 x 600 dpi

Fax állomás:
Max. 32 egygombos, 250 gyorshívó

Teljesítményigény:
220-240 V / 50/60Hz
Kevesebb, mint 1,25 KW

Másolási funkciók:
2 az 1-re, 4 az 1-re, könyvmásolás, személyi
igazolvány másolás, törlés, képforgatás, program regisztráció

Processzor:
120 MHz
Nyomtatási nyelv:
GDI
PCL 6/5e (opció)
Meghajtók:
Windows XP (32/64),
Windows Vista (32/64),
Window7 (32/64)
Windows Server 2003 (32/64),
Windows Server 2008 (32/64)
Windows Server 2008 R2
Nyomtatási funkciók:
n-up, vízjel, biztonsági nyomtatás, képforgatás

Automatikus duplex (opció):
A5 – A3, 64–90 g/m2
Finishelési mód:
csoportosítás, szortírozás, „criss-cross”

Fax funkciók:
PC-fax, polling, fax továbbítás, telefonkönyv,
újratárcsázás

Rendszer tulajdonságok

Kimeneti kapacitás:
Max. 250 lap

Méretek (Szél. x Mély. x Mag.):
570 x 570 x 458 mm
Tömeg:
Kb. 26,5 kg
Biztonság:

Rendszermemória:
128 MB
Interfész:
USB 2.0
10Base-T/100Base-TX Ethernet (opció)
Hálózati protokoll:
TCP/IP (IPv4 / IPv6), HTTP, SNMP

Azonosítás:
max 50 (felhasználó + azonosítás)
Szoftver:
PageScope Web Connection
PageScope Net Care Device Manager

Automatikus eredeti lapadagoló (opció):
max. 70 eredeti A5–A3,
35–128 g/m2 egyoldalas,
50-128 g/m2 duplex

Az Ön Konica Minolta Üzleti Megoldások partnere
Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica
Minolta kellékeket, alkatrészeket és papírt használjon. A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban
szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja. A Konica Minolta szerkesztési vagy
nyomdai hibákért nem felel.
Minden márkanév a jogos tulajdonosához tartozik.
A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bárminemű változtatásához a Konica Minolta engedélye szükséges.

Konica Minolta Magyarország Kft.
1117 Budapest
Galvani u. 4.
Tel.: 06-40-200-423
E-mail: ugyfel@konicaminolta.hu

