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Fekete-fehér digitális dokumentumkezelő rendszer
bizhub 600

bizhub 600
Brilliáns fekete-fehér

dokumentumkezelés

bizhub 600
Brilliáns fekete-fehér dokumentumkezelés

Faxolási tulajdonságok (opció)

Fax felbontás:
Max. 600 x 600 dpi (ultra-finom)

Fax memória:
512 MB (megosztva a másolóval)

Fax modem:
Max. 33,6 kbps (Super G3)

Fax kódolás:
MH, MR, MMR, JBIG

Fax funkciók:
Adás memóriából, polling, idő késleltetés, körfax

Processzor:
Intel Celeron 400 Mhz

Nyomtatási nyelv:
PCL 5e/6, PostScript 3

Támogatott operációs rendszerek:
Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP, Server 2003,
Macintosh 9.x/10.x

Interfész:
Ethernet 10/100 BaseT, USB 2.0 (opció), 
IEEE1284 (opció)

Nyomtatási memória:
512 MB (másolóval megosztva),
40 GB (HD-503, opcionális) 

Szkennelési tulajdonságok

Szkennelési sebesség (A4):
75 szkennelés / perc

Szkennelési felbontás:
Max. 600 x 600 dpi

Szkennelési módok:
TWAIN- (fekete-fehér), FTP-, 
IP címre-, e-mail címre (PDF & TIFF formátumban),
merevlemezre-* szkennelés,
(* opcionális merevlemezzel)

Szkennelési címjegyzék:
LDAP szerver támogatás

Műszaki adatok

Másolási tujdonságok

Típus:
Fekete-fehér digitális dokumentumkezelő 
rendszer

Festékező:
Simitri™ polimerizált, gömbszemcsés, 
viasztartalmú festék

Első másolat / nyomtatás (A4):
3.3 másodpecen belül

Másolási / nyomtatási sebesség:
Max. 60 lap / perc A4
Max. 35 lap / perc A3

Másolási felbontás:
1200 x 600 dpi, 
szoftveresen feljavított

Féltónus:
256 szürkeárnyalat

Kicsinyítés-nagyítás arány:
25-400% (akár 0,1%-os lépésekben is)

Másolatszám:
1-999, visszaszámlálással,
megszakíthatósággal

Eredeti másolási méret:
A5-A3

Másolási memória:
512 MB gyárilag, max. 512 MB

Másoló merevlemez (opcionális):
40 GB (HD-503)

Egyéb másolási funkciók:
Képbeszúrás, kisfüzet funkció, 
költségfigyelés, forgatás, elektronikus
laprendezés, egyéni vízjel beállítás, 
esemény napló

Nyomtatási tulajdonságok (opció):

Nyomtatási felbontás:
2400 x 600 dpi, szoftveresen feljavított

Általános tulajdonságok

Automatikus eredeti lapadagoló (standard):
Max. 100 lap 

Papírméret:
A6-A3 kifutó

Papírsúly:
60-200 g/m2 (összes papírfiókból)
50-200 g/m2 (kézi adagolóból)

Papírkapacitás:
3.600 lap (max. 7.600 lap)

Kimeneti kapacitás:
Max. 3.200 lap

Automatikus duplex (standard):
A5-A3 kifutó (60-200 gm/m2)

Rendezési mód (opcionális):
Eltolásos, rendezés, csoportosítás, 
elektronikus szortírozás, lyukasztás (2/4), 
tűzés, kisfüzet készítési funkció, 

Felmelegedési idő:
270 másodperc 

Havi nyomtatási és másolási kapacitás (A4):
Ajánlott: 40.000 - 70.000 lap; max.: 300.000 lap

Névleges teljesítmény:
2000 W

Méretek (Szélesség x Mélység x Magasság):
650 x 791 x 1.140 mm* 
(*lapadagolóval)

Tömeg:
222 kg*
(*lapadagolóval)

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.
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Kiegészítők széles palettája
az Ön igényeinek

megfelelően

Másolás

Szkennelés
Nyomtatás

Faxolás

Fax

PCL5e/6,
PostScript3

helyi/hálózat

szkennelés
direkt IP címre

szkennelés
FTP-re

TWAIN

szkennelés
e-mail címre

merevlemezre
szkennelés

FS-602
brosura finisher

PI-501
lapbeszúró

PK-505
lyukasztó 
egység

FS-504
tűzős finisher 
(max. 50 lap)

FS-505
tűzős finisher 
(max. 100 lap)

SF-601
eltolásos 
laprendező

ZU-602
Z hajtogató és
lyukasztó egység

HD-503
merevlemez (40 GB) LU-401

nagykazetta
(max. A4)

LU-402
nagykazetta
(max. A3+)

IC-202
nyomtatásvezérlő
(PCL 5e/6, PostScript3)

FK-502
fax egység

EK-701
párhuzamos port/USB
egység

MK-701
fax beépítő egység

Kivételes képalkotás csodálatos minőségben
Az Ön dokumentumai értékesek, ha pedig szüksége van nagy
mennyiségben nyomatokra, fénymásolatokra akkor a gyorsaság
és a minőség a mérce. Nagyszerű ötletünk van az Ön számára:
Az új bizhub 600 a Konica Minoltától.
Ezt a fekete-fehér multifunkciós berendezést kifejezetten az Ön
igényeinek maximális figyelembevételével alkottuk meg. A Konica
Minolta Emperon™ nyomtatási technológia segítségével nem kell
többé lemondania a professzionális minőségről még akkor sem ha
a gyorsaság és az ár a legfontosabb.

Nyugodtan bízhat a végeredményben: csodaszép, nagyfelbontású
dokumentumok és fénymásolatok, természetesen professzionális
minőségben.

Multifunkcionalitás
Gyorsaság, megbízhatóság és flexibilitás. Nincs többé szüksége 
különálló fénymásolóra, nyomtatóra, faxra és szkennerre mert
mindezen funkciókkal rendelkezik a bizhub 600-as. A dokumen-
tumok megosztása, kivitelezése és hozzáférhetővé tétele sosem 
volt még ennyire könnyű: az „szkennelés e-mailbe” funkcióval a 
távolságok szinte eltűnnek Ön és az üzleti partnerei között. A nagy 
memória kapacitásnak köszönhetően többféle szimultán munka-
végzés végezhető vagy programozható be előre a gépen. Az 
opcionális merevlemez bővítéssel a bizhub 600 egy hatékony 
dokumentum szerverré illetve archiválóvá válik.

Sebesség és terhelhetőség
Gyorsaság és minőség, ez a két legfontosabb ismérve a mai 
modern  irodaberendezéseknek. A bizhub 600 egy perc alatt 60 
oldalt másol és nyomtat A4-es méretben, valamint 35 oldalt A3-as 
méretben. A papírt és a festéket akár munka közben is cserélheti,
így a munka sohasem áll meg.  A gép tartozéka egy 100 lapos 
eredeti lap adagoló amivel akár 75 szkennelést is tud  végezni egy 
perc alatt. A  maximum papírkapacitása 7.600 lap és a masszív 
kialakításból adódóan a bizhub 600 havi kapacitása maximum 
300.000 oldal.  

Professzionális minőségű dokumentumok
A Konica Minolta Simitri™ extra finom polimer festékének köszön-
hetően Ön az elérhető legmagasabb minőségű fekete-fehér 
másolatot és nyomatot kapja. A féltónusos árnyalás még tökélete-
sebb, így most már a képek nyomtatásakor sem kell kompromisz-
szumot kötnie. A bizhub 600 funkciók sokaságát kombinálja az Ön 
hatékonyságának növeléséért. Ideális nagyteljesítményű digitális 
többfunkciós berendezés. Megbízható kommunikációs eszköz 
amelyet a modern üzleti szféra legmagasabb elvárásaihoz fejlesztet-
tünk. Megbízhatósága, kitűnő fekte-fehér digitális funkciói nem 
ismernek lehetetlent, így a bizhub 600 lehet az Ön irodájának 
legbrilliánsabb eszköze.
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