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Pre všetky potreby kancelárie

Kancelárske zariadenie bizhub 215

bizhub 215, kancelárske zariadenie

Flexibilita
bez obmedzení
Spoločnosť Konica Minolta ponúka vhodné riešenia pre každú požiadavku vašej kancelárie - všestranné kancelárske zariadenia. Zariadenie bizhub 215 sa postará o takmer všetky bežné kancelárske činnosti, vďaka čomu budú
mať všetci členovia tímu viac času na svoje riadne úlohy. Zariadenie bizhub 215 je naozaj multifunkčné – tlač
a kopírovanie rýchlosťou 21 strán/min., farebné skenovanie a fax – všetko vo formáte A4 a A3. Vďaka tomu, že
zariadenie bizhub 215 zaberá málo miesta, zmestí sa aj do preplnenej kancelárie. Poskytuje proste všetko, čo
kancelária potrebuje!

Vysoko flexibilné spracovanie médií
■■ Nič

sa v kancelárii necení viac, než okamžite
použiteľná multifunkčná tlačiareň – zariadenie
bizhub 215 to zaručuje napríklad vďaka flexibilnej
kapacite papiera, ktorú možno podľa potreby rozšíriť
až na maximálne 1 350 hárkov, čím sa vyhnete
strate času z dôvodu častého dopĺňania papiera.
Vysoká flexibilita je napríklad aj v tom, že do piatich
rozličných zdrojov papiera možno vložiť rozličné
typy papiera, napr. obyčajný papier, hrubý papier
do 157 g/m2, ako aj špeciálne médiá, ako sú napr.
obálky. Takáto všestrannosť pôsobivo zlepšuje
celkovú produktivitu v kancelárii.

Čiernobielo

Kopírovanie

■■ Formát

A4 je síce bezpochyby najrozšírenejší formát na bežné kancelárske úlohy, zvyčajne sa
však vyžaduje aj formát A3, napr. na tlač väčších
tabuliek, diagramov alebo pri kopírovaní kníh a časopisov. So zariadením bizhub 215 si používatelia
môžu vychutnávať úplnú flexibilitu a nezávislosť,
pretože môžu tlačiť a kopírovať vo formáte A3 aj A4.
Zariadenie bizhub 215 sa pri-spôsobuje požiadavkám
používateľa, nie naopak!
■■ Zariadenie bizhub 215 poskytuje jednoduchú
jednostrannú aj obojstrannú* tlač dokumentov.
Obojstranná tlač znamená úsporu miesta potrebného
na archiváciu o 50 %, papiera aj nákladov a pomáha
chrániť životné prostredie.

Skenovanie
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Efektívna správa zariadenia

bizhub 215

■■ Štandardný

■■ Potreba

archivácie dokumentov v súčasnosti rýchlo
rastie. Namiesto zaberania drahého kancelárskeho
priestoru mnohými skrinkami je rozumnejšie rozhodnúť
sa pre elektronické ukladanie dokumentov. Väčšina
moderných aplikácií si tak či tak vyžaduje digitalizáciu, rovnako ako jednoduché zdieľanie a distribúciu
informácií. Elektronické vyhľadávacie nástroje takisto
zjednodušujú a zrýchľujú vyhľadávanie dokumentov.
Jednou z možností ďalšieho zvýšenia tejto rýchlosti
je, ak budete môcť digitalizovať ešte väčšie stohy
dokumentov. Zariadenie bizhub 215 možno doplniť
o obojstranný podávač dokumentov*. Skenuje originály
rýchlosťou až 46 originálov za minútu a automaticky
spracúva obojstranné dokumenty. Táto pomôcka
je veľmi pohodlná a takisto šetrí cenný čas, ktorý
používatelia môžu stráviť produktívnejšie než státím
pri multifunkčnom zariadení.
■■ Čiernobiele skenovanie nie je na niektoré dokumenty postačujúce, preto zariadenie bizhub 215
umožňuje farebné skenovanie. Používatelia môžu
farebne skenovať do počítača napríklad fotografie
a iné dokumenty a vzniknuté elektronické farebné
dokumenty neskôr spracovať v rozličných aplikáciách
a v rôznych formátoch, ako napr. JPG, TIFF a PDF.
Naskenované dokumenty možno takisto odoslať
priamo z multifunkčného zariadenia na preddefinovanú
e-mailovú adresu z adresára multifunkčného zariadenia
alebo do sieťového súboru. Tým sa predchádza časovo
náročnému manuálnemu presúvaniu naskenovaných
dokumentov do cieľového umiestnenia, vďaka čomu
majú používatelia čas na dôležitejšie činnosti.
■■ Ďalšou dôležitou funkciou, ktorá zvyšuje flexibilitu
a pohodlie používateľa zariadenia bizhub 215, je skenovanie do USB: akúkoľvek požiadavku na dokumenty
alebo prezentácie na poslednú chvíľu tesne pred
stretnutím alebo odchodom na služobnú cestu možno
jednoducho splniť naskenovaním informácií priamo
zo zariadenia bizhub 215 do USB kľúča bez nutnosti
použitia počítača. Používatelia môžu ušetriť čas a získať nezávislosť.

* Voliteľné príslušenstvo

Konfigurácie

softvér PageScope NetCare Device
Manager poskytuje pohodlnú a praktickú správu
zariadenia: Údaje počítadiel a stav systému pripojených multifunkčných zariadení je možné jednoducho
vyvolať cez sieť – správcovia môžu tieto údaje načítať
stlačením jedného tlačidla. S minimálnym úsilím ponúka táto funkcia okamžité aktualizácie stavu a úplnú
kontrolu nad zariadením kedykoľvek.
■■ Služba CS Remote Care od spoločnosti Konica
Minolta zaručuje interaktívnu výmenu údajov
medzi zariadením bizhub 215 a servisnou správou
spoločnosti Konica Minolta – čím umožňuje bezproblémový chod zariadenia bizhub a automatizáciu
rôznych činností, napríklad objednávania spotrebného
materiálu. Táto automatizácia procesov pomáha
maximalizovať čas prevádzky systému a značne
zvyšuje celkovú produktivitu. To zároveň znamená
menej starostí pre správcu IT, vďaka čomu môže
vykonávať iné činnosti.
■■ Zariadenie bizhub 215 umožňuje vytvoriť až 50
používateľských kont, čím poskytuje jednoduchý prostriedok na spoľahlivé obmedzenie prístupu len
na registrovaných, teda autorizovaných používateľov.
Táto funkcia pomáha udržiavať náklady na tlač pod
kontrolou a zároveň poskytuje správcovi monitorovanie v reálnom čase a jednoduchú kontrolu nákladov
na tlač a kopírovanie.
Kľúčové vlastnosti

Kľúčové výhody

Kapacita papiera max.
1 350 hárkov v piatich
zásobníkoch papiera*

Menej prerušení na doplnenie papiera maximalizuje
dostupnosť systému, produktivitu a šetrí čas aj energiu

Farebné skenovanie
na všestrannú digitalizáciu a elektronickú
archiváciu dokumentov

Šetrí papier a priestor na archiváciu, zjednodušuje ďalšie
spracovanie, jednoduché
zdieľanie a distribúciu informácií

Obojstranný automatický podávač dokumentov* a jednotka
obojstrannej tlače*

Šetrí čas, papier, náklady,
jednoducho sa používa,
je pohodlná a ohľaduplná voči
životnému prostrediu

Softvér na správu systému pre nepretržité
centrálne monitorovanie stavu systému
a počítadiel

Zaručuje maximálnu dostupnosť systému, napr. prostredníctvom automatizovaného
objednávania spotrebného
materiálu, poskytuje okamžitý
prehľad a kontrolu, šetrí čas
a zvyšuje pohodlie

Technická špecifikácia
Kopírovacie zariadenie

Skener

Proces kopírovania
Elektrostatické laserové kopírovanie

Rýchlosť skenovania (pri použití voliteľného

Toner
Simitri HD®- polymerizovaný toner
Rýchlosť kopírovania a tlače A4
21 strán/min.
Rýchlosť kopírovania a tlače A3
7,8 strany/min.
Rýchlosť obojstrannej tlače A4 (voliteľne)
15,8 strán/min.
Prvá kópia/výtlačok
menej ako 6,5 sek.
Čas zahrievania
menej ako 15 sek.
Rozlíšenie kopírovania
600 x 600 dpi
Gradácia
256 stupňov
Mnohonásobná kópia
1 – 999
Formát originálu
A5 – A3
Zväčšenie
25 – 400 % v 1 % krokoch; Automatický zoom
Funkcie kopírovania
2v1; 4v1; kopírovanie kníh; kopírovanie
identifikačných dokladov; posunutie okrajov;
zmazanie; otáčanie obrazu

Tlačiareň
Rozlíšenie tlače
GDI: 600 x 600 dpi
PCL (voliteľne): 1 200 x 600 dpi
Kontroler CPU
120 MHz
Tlačový jazyk
GDI
PCL 6/5e (voliteľne)
Operačné systémy
Windows XP (32bit/64bit)
Windows Vista (32bit/64bit)
Windows 7 (32bit/64bit)
Windows 2003 Server (32/64 bit)
Windows 2008 Server (32/64 bit)
Windows 2008 Server R2
Tlačové fonty
53 x PCL Latin
Funkcie tlače
viac strán na jednu (n-up); vodoznak;
zabezpečená tlač; otáčanie obrazu

obojstranného podávača)

Č/B 46 originálov/min. (300 dpi)
Č/B 23 originálov/min. (600 dpi)
Farebne 20 originálov/min. (150 dpi)
Farebne 8 originálov/min. (300 dpi)

Potlačiteľná veľ kosť papiera
A5–A3
Užívateľské veľ kosti papiera
(90–297 x 140–432 mm)
Potlačiteľná gramáž papiera
64–157 g/m2

Rozlíšenie skenovania
Max. 600 x 600 dpi

Vstupná kapacita papiera
Štandardne: 250 listov			
Max.: 1 350 listov

Režimy skenovania
Lokálny TWAIN sken
Sieťový TWAIN sken (voliteľne)
Sken do mailu (voliteľne)
Sken na FTP (voliteľne)
Sken na SMB (voliteľne); Sken na USB

Zásobník 1
250 listov; A5–A3
užívateľské veľkosti papiera
(90–297 x 140–432 mm)
64–157 g/m2

Formáty skenovania
PDF; JPEG; TIFF
Ciele skenovania
32 jednotlačítkových volieb; 250 rýchlych volieb
podpora LDAP

Fax
Fax štandard
Super G3 (voliteľne)
Prenos faxu
Analógový
i-Fax
Rozlíšenie faxu
Štandard; Jemné; Ultra jemné
Max.: 408 x 392 dpi
Kompresia
MH; MR; MMR; JBIG
Modem
33,6 kbps
Ciele faxu
32 jednotlačítkových volieb; 250 rýchlych volieb
Funkcie faxu
PC fax; polling; presmerovanie; telefónny
zoznam; opakované vytáčanie

Zásobník 2–5 (voliteľne)
250 listov; A5–A3
užívateľské veľkosti papiera
(182–297 x 182–432 mm)
64–90 g/m2
Ručný podávač (voliteľne)
100 listov; A5–A3
užívateľské veľkosti papiera
(182–297 x 182–432 mm)
64–157 g/m2
Automatická obojstranná tlač (voliteľne)
A5–A3; 64–90 g/m2
Dokončovacie módy
Skupinkovanie; Triedenie; CrissCross (voliteľne)
Výstupná kapacita
Max.: 250 strán
Mesačný objem kopírovania/tlače
Odporúčané: 3 000 strán			
Max.: 4 500 strán
Životnosť tonera
12 000 strán
Životnosť štartéra a fotovalca
55 000 strán
Spotreba energie
220 – 240 V / 50/60 Hz; menej ako 1,25 kWh

Systém

Rozmery (š x h x v, mm)			
570 x 570 x 458

Systémová pamäť
128 MB

Hmotnosť
26,5 kg

Rozhranie
USB 2.0
10Base-T/100Base-TX Ethernet (voliteľne)

Systémové funkcie

Sieťové protokoly
TCP/IP (IPv4; IPv6); HTTP; SNMP
Automatický podávač dokumentov
(voliteľne)

Účtovanie
až 50 účtov
Softvér
PageScope Web Connection
PageScope NetCare Device Manager

Obojstranný; 70 originálov; A5–A3
35–128 g/m2 jednostranne; 50–128 g/m2
obojstranne

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 ako viacstránková
úloha, jednostranne.
n Podpora a dostupnosť uvedených údajov a funkcionalít sa môže meniť v závislosti od operačných systémov, aplikácií, sieťových protokolov ako aj od siete a systémovej
konfigurácie.
n Uvedená predpokladaná životnosť každého spotrebného materiálu sa vzťahuje na špecifické prevádzkové podmienky, ako napr. pokrytie pre jednotlivé veľkosti strán.
Aktuálna životnosť spotrebného materiálu sa bude líšiť v závislosti od používania a iných premenných tlače vrátane pokrytia, veľkosti strany, typu média, kontinuálnej
alebo prerušovanej tlače, teploty a vlhkosti prostredia.
n Niektoré fotografie produktu sú vyobrazené s nainštalovaným voliteľným príslušenstvom.
n Technické údaje a príslušenstvo sú založené na informáciách dostupných v čase spracovania tohto prospektu, môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
n Konica Minolta nezaručuje bezchybnosť uvedených cien alebo technických údajov.
n Microsoft, Windows a logo Windows sú obchodné alebo registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických, resp. ďalších
krajinách.
n Všetky ostatné obchodné a produktové značky môžu byť registrovanými obchodnými alebo obchodnými značkami ich prípadných držiteľov a sú týmto uznané.
n
n
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