
www.konicaminolta.hu

Színes multifunkciós berendezés

bizhub C451

Az Ön Konica Minolta partnere:

bizhub C451
Színes előadó

Faxolási tulajdonságok (opció)

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

Fax memória:
128 MB

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

Fax adatátvitel:
Analóg, i-Fax, IP-Fax, SIP-Fax

Fax kódolás:
MH, MR, MMR, JBIG

Fax funkciók:
Adás memóriából, polling, idő késleltetés, körfax,
PC-Fax, e-mail-, FTP-, SMB faxolás

Processzor:
PowerPC MC7448, 867 Mhz (64 bit)

Nyomtatási nyelv:
PCL 6c (PCL 5c + XL 3.0), PostScript 3

Támogatott operációs rendszerek:
Windows 2000/Server 2003/XP/Vista,
Macintosh 9.x/10.x, Unix, Linux, Citrix

Interfész:
Ethernet 10-BaseT/100-BaseT/1000-BaseT, 
USB 2.0

Nyomtatási memória:
1024 MB (1 GB),
60 GB

Szkennelési tulajdonságok

Szkennelési sebesség (A4):
70 színes szkennelés / perc (300 dpi)
70 monokróm szkennelés / perc (300 dpi)

Szkennelési felbontás:
Max. 600 x 600 dpi

Szkennelési módok:
TWAIN-, FTP-, IP címre-, 
e-mail címre (PDF & TIFF formátumban), 
merevlemezre szkennelés, box funkció

Szkennelési címjegyzék:
2.100 (egyedi + csoportos), LDAP szerver támogatás

Műszaki adatok

Másolási tujdonságok

Típus:
Színes tandem dokumentumkezelő 
rendszer, indirekt technológiával

Festékező:
Simitri™ HD polimerizált, gömbszemcsés, 
viasztartalmú festék

Első másolat / nyomtatás (A4):
Színes: 6.5 másodperc
Monokróm: 4.8 másodperc

Másolási / nyomtatási sebesség:
Színes: 45 lap / perc A4
Színes: 23 lap / perc A3

Másolási / nyomtatási sebesség:
Monokróm: 45 lap / perc A4
Monokróm: 23 lap / perc A3

Másolási felbontás:
600 x 600 dpi

Féltónus:
256 árnyalat

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

Másolatszám:
1-9.999, megszakíthatósággal

Eredeti másolási méret:
A5-A3

Másolási memória:
1024 MB (1 GB)

Másoló merevlemez:
60 GB 

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

Nyomtatási tulajdonságok:

Nyomtatási felbontás:
1800 x 600 dpi

Általános tulajdonságok

Automatikus eredeti lapadagoló:
Max. 100 lap 

Papírméret:
A6-A3+,
1200 mm reklámcsík

Papírsúly:
60-300 g/m² (összes papírfiókból)

Papírkapacitás:
3.650 lap (max. 6.650 lap)

Kimeneti kapacitás:
Max. 3.250 lap

Automatikus duplex:
A5-A3+ (64-256 g/m²)

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

Szoftvercsomag: 
PageScope NetCare
PageScope Data Administrator
PageScope Box Operator
PageScope Workware (Demo)
Direct Print Utility
Print Status Notifier

Biztonság:
ISO 15408 EAL3, 
biometrikus azonosítás

Felmelegedési idő:
85 másodperc 

Havi nyomtatási és másolási kapacitás (A4):
Ajánlott: 60.000 lap; csúcsterhelhetőség: 100.000 lap

Névleges teljesítmény:
2000 W

Méretek (Szélesség x Mélység x Magasság):
650 x 777 x 1.150 mm

Tömeg:
~190 kg

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. 
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Színes multifunkciós berendezés
bizhub C451

(R)evolúció
 
A bizhub C451 multifunckiós berendezés magán viseli a Konica 
Minolta állandó újítási és fejlesztési jegyeit. Ez a irodai színes 
berendezés az első az „InfoLine” családban, amelyben a létező 
összes bizhub modell sikeres funkcióit ötvözik a divatos, és 
technikailag példamutató irodai multifunkciós megoldásokkal, 
mint például: új fixálási technológia, színes kijelző, biometrikus 
azonosítás, 360 fokos körbejárhatóság, attraktív design...

Simitri High Definition (HD) festék

Az apró és uniformizált formájú festékrészecskékkel, a Konica 
Minolta Simitri® HD egy teljesen új, színes világba enged 
betekintést az irodai felhasználók részére. Borotvaéles vonalak, 
kristálytiszta betűk és példátlan színátmenetek jellemzik az új 
festékező rendszert, amelynek a minőség mellett a másik nagy 
erőssége, hogy tartós nyomtatokat, energiatakarékosan tud 
készíteni.

Minőség és energiatakarékosság

A legújabb fejlesztés eredménye az új fixálási technológia, amely 
az új bizhub C451 egyik erőssége. A hihetetlenül gyors - közel 
30 másodperces - felmelegedési idő maximális energiatakaré-
kossággal párosul. Az újfajta fűtési technológa egy biztonságos 
és modern megoldás az alacsony hőmérsékleten való fixálásra. 
A bizhub C451 tökéletes eszköz a professzionális irodai anya-
gokhoz, postázásra kerülő direkt levelek és szórólapokhoz, mivel 
a nyomtatási felület nem törik meg vagy hullik le a hajtott oldala-
kon. Az alacsony fixálási hőmérsékletnek köszönhetően sikerült 
elérni, hogy a magas minőségű nyomtatott felületeken bármikor 
lehetséges golyóstollal vagy más íróeszközzel írni.

Ujjlenyomat azonosítás

A Konica Minolta forradalmi újításként, biometrikus hitelesítési 
rendszert vezet be: ujjlenyomattal működik, egyedileg azonosítva 
az ujjlenyomat tulajdonosát. Ez hatékonyabbá és biztonságosab-
bá teszi az autentikációt, hiszen minden embernek egyedi 
ujjlenyomata van - tehát nem lehet hamisítani - és nem szabad 
megfeledkezni arról sem, hogy ezután nincs szükség különböző 
jelszavak memorizálására sem!

CS Remote Care

A Konica Minolta CS remote Care távfelügyeleti rendszerrel 
aktívan és rugalmas tud együttműködni az új bizhub C451. A 
távfelügyeleti rendszer segít az irodai berendezéseket kabran-
tartani, így azok megbízhatóbban működnek, miközben a fölös-
leges leállások minimalizálhatóak. 

Egyedülálló színek

Konica Minolta Emperon™ nyomtatási kontrollerrel 
egyaránt könnyű Windows, Windows Vista, Mac, Unix, 
Citrix és SAP környezetből nyomtatni, nembeszélve a 
kitűnő 1800 x 600 dpi nyomtatási felbontásról. Mindez 
kiegészül 1,2 méteres reklámcsík nyomtatással, PCL és 
PostScript 3 nyomtatási nyelvekkel, illetve az új Simitri™ 
HD tonerrel, amely segítségével a nyomatások minősége 
az egyik legjobb az irodatechnikai berendezések között.

Sokoldalú kiegészítők, 

hatékonyabb munka

Konfigurációk
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