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     Színes multifunkciós berendezés
            bizhub C352

Az Ön Konica Minolta partnere:

www.konicaminolta.hu

Másolási tulajdonságok

Típus
tandem technológia, 
4 db duplalézerfejes nyomtatómű

Festékező
TMSimitri  polimerizált, gömbszemcsés,

viasztartalmú festék

Első másolat (A4 keresztben)
Színes: kevesebb, mint 8,5 mp
Fekete-fehér: kevesebb, mint 6,5 mp 

Másolási sebesség (A4 keresztben)
Színes: max. 35 másolat/perc
Fekete-fehér: max. 35 másolat/perc

Másolási sebesség (A3)
Színes: max. 17 másolat/perc
Fekete-fehér: max. 17 másolat/perc

Másolási felbontás
Max. 600 x 600 dpi

Féltónus
256 árnyalat

Kicsinyítési-nagyítási arány
25-400%
(akár 0,1%-os lépésekben is állítható)

Másolatszám
1-999, visszaszámlálással, 
megszakítási lehetőséggel

Másolási memória
1024 MB

Másoló merevlemez
Standard, 40 GB

Másolási funkciók
Borító és oldal beszúrás, proof nyomtatás,
szerkesztési funkciók, fényes nyomtatási
mód, digitális effektek, poszter funkció, 
kisfüzet készítési funkció, munkák 
ellenőrzése, költségfigyelés

Nyomtatási tulajdonságok

Nyomtatási sebesség (A4 keresztben)
Színes: max. 35 nyomtatás/perc 
Fekete-fehér: max. 35 nyomtatás/perc

Nyomtatási sebesség (A3)
Színes: max. 17 nyomtatás/perc
Fekete-fehér: max. 17 nyomtatás/perc

Nyomtatási felbontás
1 800 x 600 dpi ekvivalens

Processzor

Nyomtatási memória
1024 MB (másolási memóriával megosztva)

Nyomtató merevlemez
Standard, 40 GB 
(másoló merevlemezzel megosztva)

Emuláció
PostScript 3, PCL 6c (PCL 5c + XL 2.1)

Interfész
Ethernet 10/100BaseT,
opciós USB 2.0 és párhuzamos port (IEEE1284)

Meghajtók
Windows 98SE/Me/NT4.0/2000/XP/XP64, 
Macintosh 9.x/10.x,
Server NT4.0/2000/2003,
Unix, Citrix 

Szkennelési tulajdonságok

Szkennelési sebesség
Max. 50 színes szkennelés/perc*
Max. 65 monokróm szkennelés/perc*
(*300 dpi eredeti adagolóból)

Szkennelési módok
Hálózati TWAIN szkennelés, FTP-re szkennelés,
SMB szkennelés, e-mailre szkennelés,
Box-funkció

Szkennelési felbontás
Max. 600 x 600 dpi (ultra-finom)

Szkennelési címek
Max. 2100 cím (egyedi + csoportos), 
LDAP támogatás

Faxolási tulajdonságok (opció)

Modem sebesség
Max. 33,6 kbps (Super G3)

Faxolási felbontás
Max. 600 x 600 dpi

Kódolás
MH, MR, MNR, JBIG

PowerPC750FX/600 Mhz (64 bit)
Faxolási funkciók

Általános tulajdonságok

Automatikus eredeti adagoló (opcionális)
Max. 100 lap eredeti egyoldalas vagy 
kétoldalas adagolása

Papírméret
A6-A3 kifutó, egyedi papírméretek, 
banner papír (max. 297 x 1200 mm)

Papírsúly
60-256 g/m²

Papírkapacitás
850 lap (max. 3 350 lap)

Kézi adagoló
Max. 100 lap

Papírkimenet
Max. 1200 lap

Automatikus duplex egység (standard)
Automatikus kétoldalas nyomtatás/másolás,
A5 - A3+, 60 - 256 g/m²

Laprendezési módok (opció)
Eltolásos rendezés, csoportosítás, tűzés és
lyukasztás (2/4), gerinchajtás, füzet készítés,
szortírozás, címezhető tálca 

Felmelegedési idő
Kevesebb, mint 72 másodperc

Méretek (szél. x mély. x mag., mm)
650 x 748 x 771

Tömeg (alapgép)
Kb. 103 kg

Polling, késleltetés, bizalmas mappába helyezés,
PC Fax, faxolás e-mailre, FTP-re, SMB-re
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Műszaki adatok

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 változtatáshoz a Konica Minolta írásbeli engedélye szükséges.

Az Ön Konica Minolta partnere:

Havi nyomtatási és másolási kapacitás (A4):
Ajánlott: 35.000 lap; max.: 55.000 lap

Faxolási címek
Max. 1000 cím

irodavezető
Ideális
bizhub C352

Nyomtatásvezérlő (opcionális)
EFI Fiery® Kontroller (IC-406) 



hatékony
Egyszerre kreatív és

az Ön munkája is hatékonyabb
Kreatív kiegészítőinkkel 

II.

ML-501
második vonalas fax egység

EK-702
USB 2.0/IEEE1284

MK-706
opciók
csatlakozási
kártyája 

VK-501
költségfigyelő 
interfész

SC-503
biztonsági chip

VI-503
interfész kit
IC-406

IC-406
EFI Fiery® Kontroller
(ripper)

DF-608
automatikus eredeti lapadagoló

OC-501
eredeti tető

SA-501
szkenner gyorsító

CD-25
egyszerű gépasztal

PC-403
2,500 cabinet
PC-403
2.500 lapos univerzális papírfiók

PC-103
500 lapos univerzális papírfiók

MT-501
címezhető
tálca

SD-503
gerinctűző,
hajtogató
egység

FS-514
beépíthető
finisher

OT-601
kiegészítő
tálca

PK-510 
lyukasztó
egység

PC-203
2 x 500 lapos univerzális papírfiók

I.

FK-502
fax egység

Faxolás

Szkennelés

Box

Nyomtatás

Színes és
Fekete-fehér

Helyi/hálózat

Kiosztás

Visszahívás

PCL/PSHálózati TWAIN

FTP szkennelés

SMB szkennelés

eMail szkennelés

Megosztás

Box szkennelés

Másolás

Színes és
Fekete-fehér

fejezet
funkció

füzet készítéskétoldalas
nyomtatás

2-pontos
tűzés

tűzés kevert médiák
mixmedia/mixplex

banner
nyomtatás

offszet szortírozás

FK-502
fax egység

PDF, TIFF, PCL és PostScript 
file-okat direkt ráküldhetünk a 
berendezésre, így nincs szükség 
külön nyomtató programra és a 
számítógép a küldés után azonnal 
felszabadul.

A mappáknak különféle kimeneti 
beállítás adható meg, például: 
duplex, tűzés, stb. Így lehetőség van 
arra, hogy a hálózatban lévő 
felhasználók a megosztott mappára 
„ráhelyezik” (drag & drop) a kívánt 
dokumentumot és a berendezés a 
megadott beállítás alapján végzi a 
feladatokat. 

Színes multifunkciós berendezés
bizhub C352

Integráció felsőfokon

Kisvállalatok és nagyobb irodák számára a bizhub C352 
ideális színes társ számos kreatív feladathoz, emellett 
magas szinten elvégzi az eddig különálló berendezések 
feladatait (fekete-fehér és színes nyomtatás, másolás, 
szkennelés, faxolás, archiválás).  

Ahogyan a mai modern integrált irodai berendezésektől 
elvárható, a Konica Minolta Emperon™ nyomtatási 
technológiája, páratlan lehetőségeket kínál, sokoldalú 
beépítethető kiegészítőivel, ezzel biztosítva a kitűnő minő-
ségű nyomtatást és a sokoldalú feladatok elvégzését.

Igényes munkákhoz

A Konica Minolta kis-, és közepes multifunkciós portfólió-
jában újra megtalálható a EFI Fiery® nyomtatásvezérlő, 
így a bizhub C352 ideális társ a minőségi grafikai munkák, 
kreatív anyagok, multimédiás nyomatok elkészítésekor.
 

Az újfajta, beépíthető finisher segítségével a kreatív 
feladatokat is könnyedén elvégezheti a bizhub C352-vel, 
legyen szó laprendezésről-, félbehajtásról,  tűzésről, 
lyukasztásról vagy füzet készítésről. A továbbfejlesztett 
technológia nemcsak hardveresen, hanem kivűlről is 
szembetűnik: az átszabott - kisméretű - finisher értékes 
helyet szabadít fel az iroda területéből. A megújult szken-
nelési technológiának hála, ugyanazt a dokumentumot 
közel fele annyi idő alatt szkenneli be, mint a korábbi 
társai.*

* bizhub C350: ~35 szkennelés/perc, bizhub C450: ~38 szkennelés/perc

Partner a kreatív feladatokban

Direkt nyomtatás (Direct Print)

HotFolder
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