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	 	 	 Növekedésre	teremtve



TWAIN local Scan-to-eMailScanning Scan-to-FTP

Faxing

CopyingBlack&White

PC-Faxi-Fax Super G3 Fax

Black&White

PrintingBlack&WhiteLocal/network PCL

Munkafolyamatok

Vonzóan	kis	alapterület
A	bizhub	163/211	kompakt	felépítése	és	kis	helyigénye	
a belső kialakítású papír-kidobótálcának és az elek-
tronikus szortírozásnak köszönhető.  Mindkét gép
kis alapterületű, ezért még egy kisebb irodában is 
kényelmesen elhelyezhető.

Könnyű használat
A kezelőpult kialakítása követi a Konica Minolta 
úttörő “Universal Design” koncepcióját. A könnyen 
leolvasható, nagy kontrasztú kijelzőnek, a nagy gom-
boknak, és a háttérvilágítással rendelkező, dönthető 
LCD kijelzőnek köszönhetően a bizhub 163/211 
készülékek kezelése egyszerűen elsajátítható.

Sokrétű szkennelés
A bizhub 163/211 készülékek nagysebességű USB 
2.0 interfészen keresztül csatlakoztathatóak a 
számítógéphez és helyi TWAIN szkennerként A3-
as méretig használhatóak szkennelésre. Az opciós  
NC – 503  hálózati kártyával vagy az IC - 206 
nyomtatásvezérlővel kiegészítve, a TWAIN szkennelés 
hálózaton keresztül is lehetséges. Ezen kiegészítőkel a 
bizhub 163/211 alkalmasak a következő funkciókra:
n	Scan-to-eMail
n	Scan-to-FTP

Széleskörű faxszolgáltatás
Az opciós FK - 506 faxegységgel felszerelve a bizhub 
163/211 egy csúcssebességű Super G3 faxkészülékké 
bővíthető, amely akár A3 méretig teszi lehetővé a 
dokumentumok faxolását.

bizhub 163 / bizhub 211 multifunkciós berendezés

Egyszerű eszköz-menedzselés
A PageScope Web Connection webes alkalmazás 
kényelmes lehetőséget nyújt az eszközök távoli 
menedzselésére.
n	Elérhető bármilyen általános webböngészőn keresztül
n	Minden felhasználó nyomonkövetheti az eszköz pon-

tos állapotát a számítógép képernyőjén
n	A papír és festék mennyiség jelzése, a szkennelési 

feladatok meghatározása, a készülék beállítása 
egyszerű egérmozdulatokkal elvégezhető

n	A kétszintű biztonsági beállításokkal a rendszerad- 
minisztrátor számára bővebb menedzselés érhető el 

	
A bizhub 163 és a bizhub 211 teljes modularitást és 
rugalmas fejleszthetőségi lehetőséget biztosítanak, ezért  
mindkét készülék tökéletes választás a dinamikusan 
növekvő kisvállalkozások számára!

		

Moduláris felépítés a dinamikus 

üzleti	növekedés	érdekében



Konfigurációk

JS-503
job separator

SF-501
shift tray

PF-502
paper cassette

SCD-21
large cabinet

SCD-21
small cabinet

SCD-21
stand

EM-103
copy/print/fax memory

MC-503
mechanical counter

FK-506
fax kit

NC-503
network card

IC-206
print controller

MB-501
multi-bypass tray

AD-504
duplex unit
(bizhub 211 only!)

OC-504
original cover
(standard with bizhub 163!)

DF-605 + mount kit MK-501
document feeder
(bizhub 211 only!)

DF-502
document feeder



A papír kapacitásra vonatkozó papírméretek az A4-es, 80 g/m2		tömegű papírra vonatkoznak.
A szkennelésre, másolásra és nyomtatásra vonatkozó paraméterek az A4-es méretű papírra vonatkoznak, szimplex módban.
Optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta kelléket, alkatrészt 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 változtatáshoz a Konica Minolta írásbeli engedélye szükséges.

Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft.
1117 Budapest, Galvani u. 4.
Tel:464-9000        Fax:464-9069
E-mail: info@konicaminolta.hu

Az Ön Konica Minolta partnere:

Műszaki adatok
Másolási tulajdonságok:
Másolási/nyomtatási sebesség A4	
16 lap/perc (bizhub 163)	
21 lap/perc (bizhub 211)

Másolási/nyomtatási sebesség A3	
7 lap/perc (bizhub 163)	
12 lap/perc (bizhub 211

Első másolat	
Kevesebb mint 7 mp (A4)

Felmelegedési idő	
Kevesebb	mint	15	mp

Másolási felbontás	
600 x 600 dpi

Féltónus	
256 szürkeárnyalat

Eredeti méret	
A5	–	A3

Kicsinyítés-nagyítás	
25 – 400%  0.1% lépésben

Másolási tulajdonságok	
zoom memória, könyvmásolás, 	
2 az 1-re másolás, képelforgatás, 	
munkafunkció visszahívás

Nyomtatási tulajdonságok:
Nyomtatási felbontás	
1,200 x 600 dpi

Lapleíró	nyelv	
GDI	
PCL 6/5e (opció)

Operációs rendszerek	
Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/	
   Server 2003

Interfészek	
USB 2.0	
10-Base-T/100-Base-TX Ether-
net (opció)

Szkennelési tulajdonságok:
Szkennelési	sebesség	
Max.: 16 lap/perc A4 (bizhub 163)	
Max.: 20 lap/perc A4 (bizhub 211)

Szkennelési felbontás	
600 x 600 dpi

Szkennelési	módok	
TWAIN	
Scan-to-eMail (opció)	
Scan-to-FTP (opció)

Fájl formátumok	
TIFF, PDF 

Szkennelési címek	
32	egygombos	
240 gyorhívás

Fax tulajdonságok: (opció)
Fax kompatibilitás	
Super G3

Fax felbontás	
Standard, fine, super fine

Fax tömörítés	
MH, MR, MMH, JBIG

Fax modem		
33.6 Kbps

Fax funciók	
Polling, memóriába történő vétel, 	
időzített adás, körfax, PC fax, iFax

Rendszer tulajdonságok:
Rendszer memória 	
Standard: 32 MB	
Max.: 160 MB 

Automatikus lapbehúzó 	
Max.: 80 eredeti

Papír méret	
A5	–	A3

Papír súly	
60 – 160 g/m2

Papír kapacitás	
Standard: 250 lap	
Max.: 1,350 lap

Papír kimenet	
Max.: 250 lap

Automatikus duplex (bizhub 211)	
A5	–	A3		
60 – 90 g/m2

Papír kezelési módok (opció)	
Kötegelés, szortírozás, munka- 
szeparálás, eltolásos rendezés

Havi terhelhetőség 	
bizhub 163:	
Ajánlott: 2,000 lap	
Max.: 12,000 lap

bizhub 211:	
Ajánlott: 3,000 lap	
Max.: 16,000 lap

Energia felvétel	
Max. 1,000 W  (bizhub 163)	
Max. 1,200 W  (bizhub 211)

Méretek (szél. x mély. x mag., 
mm)	
bizhub 163:	
599 x 620 x 520 (eredeti tetővel)

bizhub 211:	
599 x 620 x 487

Súly	
Kb. 38 kg 

Rendszer sajátosságok:
Beépített 50 helyes költségfi-
gyelés	

Programok:	
PageScope Web Connection	
PageScope NDPS Gateway	
PageScope Network Setup	
PageScope EMS Plug-ins	
Peer-to-Peer Utility 


