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Színes irodai lézernyomtató

bizhub C10P

Az Ön Konica Minolta partnere:

bizhub C10P
Belépő a színek világába

Támogatott operációs rendszerek:
Windows 98SE/ME/NT4.0/2000/XP
Macintosh 9.x, 10.x
Windows Server 2000/2003
Unix/Linux

Betűkészlet:
145 db PostScript betű
89 db PCL méretezhető betű
78 db szimbólum
10 db mátrix nyomtató betű

Papírkezelés

Papírméret:
A5 – A4

Papírsúly:
60 – 163 g/m2

(200 g/m2 Mondi Color Copy)

Papírbemenet (A4):
200 lap
(Max.: 700 lap)

Papírkimenet (A4):
200 lap

Papír típusok:
Normál papír,
OHP,
boríték,
etikett címkék,
matrica

Általános tulajdonságok

Havi terhelhetőség: 
Ajánlott: 2.500 lap (max.: 7.500)

Méretek (szél. x mag. x mély., mm):
430 x 341 x 395

Tömeg: 
19.3 kg

Zajszint:
52 dBA (nyomtatáskor)

Teljesítmény felvétel:
600/450/5 W

Műszaki adatok

Nyomtatási tujdonságok

Típus:
Színes lézernyomtató, 
indirekt technológiával

Festékező:
Simitri™ polimerizált, gömbszemcsés, 
viasztartalmú festék

Első nyomtatás (A4):
Színes: 22 másodperc
Monokróm: 13 másodperc

Nyomtatási sebesség (A4):
Színes: 5 lap / perc
Monokróm: 20 lap / perc

Nyomtatási felbontás:
600 x 600 x 4 bit PhotoART

Kontroller tulajdonságok

Processzor:
Freescale MPC8220i, 300 Mhz

Nyomtatási memória:
128 MB (max. 640 MB)

Merevlemez (opció):
40 GB

Interfész:
Ethernet 10-BaseT/100-BaseT, 
USB 2.0, IEE 1284 (párhuzamos port)

Hálózati protokoll:
TCP/IP
EtherTalk
NetWare
IPX/SPX
NetBIOS/NetBEUI
IPP1.1
SNMP
HTTP
UDP
SMB

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

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 irodai lézernyomtató
bizhub C10P

Egyszerűen, költséghatékonyan
 
Színes vagy fekete-fehér nyomtatás, egyszerűen, egy szempil-
lantás alatt, hatékonyan. Ezeknek a követelményeknek nem csak 
az irodai dokumentumkezelés során kell megfelelni, hanem az 
igényes otthoni és kisirodai feladatoknál is. 

A bizhub C10P ideális nyomtató eszköz a hétköznapi irodai 
alkalmazások és személyes dokumentumok kezelésekor, akár 
privát, akár munkacsoportos felhasználás esetén is. Kényelmes 
hozzáférést biztosít egyetlen munkaállomáson lévő nyomtató-
ként, azonnali hozzáféréssel és igényes színes és fekete-fehér 
nyomatokkal. 

Gyors reakció

A kis méretű és hatékony bizhub C10P 5 lap/perc színes-, 20 
lap/perc fekete-fehér sebességre képes és könnyen installálha-
tó új generációs bizhub multifunkciós berendezések környezeté-
ben. Az apró mérete mellett kényelmes hozzáférést biztosít 
egyetlen munkaállomáson lévő nyomtatóként, azonnali hozzáfé-
réssel és igényes színes és fekete-fehér nyomatokkal. 

Az Emperon™ erejével

Akárcsak a díjnyertes multifunkciós berendezéskben, a bizhub 
C10P-ben is a Konica Minolta legendás Emperon™ nyomtatás-
vezérlője dolgozik, szoftveres megoldásokról pedig a mára külön 
portfólióval rendelkező PageScope multifunkciós és nyomtató 
szoftvercsomag gondoskodik. A csodálatos színekért nemcsak a 
hardveres és szoftveres megoldások a felelősek, hanem azok a 
kémiai anyagok is, amelyek a Simitri™ polimerizált festék-
szemcséit alkotják. Így lehetőség nyílik - ebben a kategóriában 
először - professzionális festék használatára egy asztali színes 
lézernyomtatóban.

BLI „Pick of The Year”

A kíváló nyomtatási minőséget, kényelmet és hatékonyságot 
ötvözi az irodában a Konica Minolta bizhub C10P és ezt nemcsak 
mi állítjuk, hanem a Buyers Laboratory Inc. (BLI), irodai berende-
zéseket tesztelő piacvezető cég is, amely “Pick of the Year” díjjal 
tüntette ki a „kisirodai színes lézernyomtató” kategóriában.

Egyedülálló színek

Konica Minolta Emperon™ nyomtatási kontrollerének 
köszönhetően a nyomtatási feladatok könnyedén 
elvégezhetőek Windows környezetből is, nem beszélve az 
- átlagon felüli - 600 x 600 x 4 bit PhotoART nyomtatási 
felbontásról. Mindez kiegészül PCL és PostScript 3 nyom-
tatási nyelvekkel, illetve a Simitri™ tonerrel, amely segít-
ségével a nyomatások minősége az egyik legjobb a színes 
lézernyomtatók között.

Konfigurációk

Belépő a
színek világába

Színes megoldás
kisvolumenű nyomtatásra

Lenyűgöző teljesítmény

A gyors, 300 Mhz-es processzor és az alapváltozatban is 
128 MB RAM (max.: 640 MB RAM) memóriának köszön-
hetően a bizhub C10P egy pillanat alatt képes nagyobb 
volumenű nyomtatásokat feldolgozni és kivitelezni. Az 
automatikus színkalibrálció (eAIDC) pedig hozzájárul az 
állandó csodás színek eléréséhez. A bizhub C10P 600 x 
600 x 4 bit contone, folyamatos tónusú felbontásra képes, 
amely megegyezik 9.600 dpi nyomtatási felbontással.

PageScope szoftveres megoldások

A gyakorlatban kitűnően alkalmazható PageScope webes 
adminisztrációs programja a PageScope WebConnection, 
amely már nemcsak a nagyobb multifunkciós berendezé-
seknél, hanem már a bizhub C10P-nél is alkalmazható. A 
PageScope NetCare program a WebConnection-hez 
hasonló, de a berendezés adminisztrációját belső hálóza-
ton, intraneten teszi lehetővé. 

Beépített Emperon™ nyomtatásvezérlő

Korábbi berendezésekben már bemutatott Emperon™ 
nyomtatásvezérlő segítségével gyakorlatilag bármilyen 
Windows, Mac és Linux környezeteből hatékonyan hasz-
nálható. Ez a kontroller nagy segítséget nyújt a nagyobb 
állományok feldolgozásakor illetve nagyobb konfigurálási 
lehetőséget nyújt az általában használt nyomtató driver-
nél.

Állandó hozzáférés

A legkisebb színes bizhub berendezéshez USB 2.0, 
párhuzamos porton (IEE1284) vagy Ethernet csatolón 
keresztül is hozzáférünk. Ez a fajta sokoldalúság azért 
előnyös, mert amig személyi használatra ideálisabb az 
USB 2.0, addig vállalati környezetben, munkacsoportos 
felhasználásnál az Ethernetet érdemes használnunk. Nem 
baj ha korábbi generációs számítógépünk nem támogatja 
a nagysebességű USB csatlakozást, a bizhub C10P-t 
párhuzamos porton is elérhetjük. 

Széleskörű bővíthetőség

A kiegészítőként megvásárolható 500 lapos (A4) papírfiók 
segítségével a bizhub C10P bemeneti papírkapacitása 
eléri a 700 lapot (A4) és az opciós duplex (lapfordító) 
egységgel felszerelve komoly irodai feladatokra is képes 
ez az asztali berendezés. Elég ha csak utána számolunk, 
hogy a nagyobb papírkapacitás miatt kevesebbszer kell a 
berendezéshez menni, így időt és pénzt takarítunk meg, a 
kétoldalas nyomtatással pedig a környezetet óvjuk a 
kevesebb kibocsátott papírral. 
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