Wszystkie specyfikacje pojemności, mierzonej liczbą arkuszy, dotyczą papieru o rozmiarach A4 i gramaturze 80 g/m2.
Wszystkie specyfikacje dotyczące prędkości skanowania, kopiowania lub drukowania dotyczą papieru o rozmiarach A4, który jest skanowany, kopiowany lub
zadrukowywany w poprzek w trybie operacji jednostronnych na wielu arkuszach.
■■ Obsługa oraz dostępność wymienionych specyfikacji i opcji może się różnić w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji
sieci i systemu.
■■ Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych jest zależna od określonych warunków eksploatacji takich jak pokrycie strony w danym formacie (5% pokrycia A4).
■■ Rzeczywista przydatność użytkowa materiału eksploatacyjnego zmienia się w zależności od sposobu używania oraz pod wpływem innych czynników, w tym pokrycia
papieru, formatu strony, rodzaju nośnika, pracy ciągłej lub przerywanej, temperatury otoczenia i wilgotności.
■■ Na niektórych ilustracjach widoczne jest wyposażenie dodatkowe.
■■ Specyfikacja i dane dotyczące wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.
■■ Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanych cen i specyfikacji.
■■ Microsoft, Windows oraz logo Windows są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych
i w innych krajach.
■■ Wszelkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co zostaje
niniejszym uznane.
■■ Dokument wydrukowano w Niemczech na papierze bielonym bez użycia chloru
■■
■■
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Twój Partner Konica Minolta Business Solutions:

Funkcjonalność i wygoda to podstawa wydajnej pracy
każdego urządzenia komunikacyjnego działającego w
środowisku korporacyjnym – np. w dużych oddziałach
firm, scentralizowanych biurach czy centralnych
działach reprodukcji – gdzie najważniejsza jest maksymalna wydajność przy jak najniższych kosztach eksploatacyjnych. Nowoczesne, wybiegające w przyszłość
urządzenia wielofunkcyjne Konica Minolta do druku
kolorowego projektowane są z myślą o zapewnieniu
najlepszej używalności. Rozwiązania te wyznaczają
nowe standardy w zakresie funkcjonalności i dostosowania do potrzeb klienta.

Model bizhub C654 oferuje jeszcze większą łatwość
obsługi dzięki zastosowaniu nowej linii InfoPalette
bizhub. Zapewnia ponadto kompleksową elastyczność
w zakresie funkcji komunikacyjnych drukowania, kopiowania i faksowania, gwarantuje też wszechstronną
funkcjonalność, a przez to płynną organizację pracy.
To niezwykle wydajne urządzenie jest jednocześnie
przyjazne dla środowiska, ponieważ w jego produkcji
wykorzystano zaawansowaną technologię ekologiczną.

System biurowy bizhub C654

Technologie, bizhub C654

bizhub C654

Podwójne skanowanie dzięki ADF

Technologia jutra we współpracy z funkcjonalnością dzisiejszych urządzeń

■■ W

standardzie ADF umożliwiający podwójne skanowanie do
180 obrazów na minutę
■■ Funkcja pomijania pustych stron w trybie podwójnego skanowania

Nowy panel

Nowe właściwości skanera

■■ 9-calowy,

■■ Skanowanie

kolorowy ekran dotykowy wyposażony
w funkcje wielodotykowe oraz tryb pracy „Flick&
Drag”
■■ 10 przycisków na wyświetlaczu oraz wysuwana
klawiatura

Dostosowanie panelu
■■ Aż

do 14 funkcji do wyboru w obrębie głównego
wyświetlacza
■■ 3 skróty bezpośrednich ustawień funkcji
■■ 3 standardowe ustawienia fabryczne oraz 3
ustawienia niestandardowe
■■ Wydajniejszy kontroler Emperon

w formacie przeszukiwalnego PDF/A 1a i 1b
skanowanych plików to PPTX i przeszukiwalny PPTX
■■ Podgląd skanowanego dokumentu w czasie rzeczywistym
■■ Skanowanie linearnych plików PDF do zastosowania w sieci
■■ Format

Nowy Fiery Controller
■■ Nowa

platforma Fiery System 10e
GHz CPU, 2 GB RAM, 160 GB HDD
■■ Nowa opcja „Productivity Pack”
■■ 2.6

Łatwiejsza obsługa i instalacja
■■ Panel

zdalnego sterowania obejmujący pracę w trybie administratora i serwisowym
■■ Krótszy czas instalacji
■■ Automatyczne restartowanie silnika w przypadku problemów
BiC
■■ Ulepszona wytrzymałość i wydajność silnika i części
urządzenia
■■ Nowa funkcja rejestrowania błędów

Nowy interfejs użytkownika

Jeszcze większy zakres obsługi nośników
druku

■■ Nowy

■■ Drukowanie

projekt wyświetlacza kopiowania, skanowania/faksu i skrzynek
■■ Menu na wyświetlaczu ułatwiające dostęp do
funkcji i aplikacji

IWS (Wbudowane Usługi
Internetowe)
■■ Nowoczesna

aplikacja IWS wraz z wtyczkami
Google Apps i MS SharePoint

Nowy poziom jakości wydruku
■■ 1200

x 1200 dpi w trybie wydruku wysokiej
jakości (prędkość drukowania zmniejszona do
25 str./min.)
■■ Jeszcze wyższa jakość kopiowania dzięki
podświetlaniu diodami LED
■■ Wyraźniejsza reprodukcja tekstu i nawet
najcieńszych linii

Nowy poziom wykańczania
■■ Funkcja

składania do postaci listowej w module
wykańczania obsługującym zarówno 50, jak i 100
arkuszy
■■ Obniżony poziom hałasu podczas procesu
wykańczania
■■ Moduł dziurkowania 2/4 z funkcją automatycznego przełączania współpracujący z obydwoma
modułami wykańczania
■■ Nieograniczona produkcja broszur i dokumentów
składanych do postaci listowej

na papierze SRA3 z podajników uniwersalnych
i LCC
■■ Drukowanie bannerów wraz z obsługą modułu wykańczania

Jeszcze większa dbałość o środowisko
■■ Dynamiczny

sterownik ECO timer automatycznie
dostosowujący tryb uśpienia
■■ Najniższe zużycie energii wśród urządzeń tej klasy
■■ Przygotowanie do pracy w zaledwie 22 sekundy
■■ Uzyskanie gotowości przez skaner bez konieczności oczekiwania na nagrzanie się silnika
■■ „ECO Meter” obliczający pobór energii w trybach druku
dwustronnego i n-up
■■ Tylko 3-watowy tryb uśpienia oraz 0,5-watowy tryb wyłączenia
ERP
■■ Zastosowanie tworzyw sztucznych z odzysku lub na bazie
biomasy

Nowe i-Opcje
■■ Obsługa

drukowania kodów kreskowych
drukowania czcionek OCR A i B
■■ Obsługa drukowania znaków Unicode
■■ Obsługa

Nowe właściwości drukarki
■■ Druk

w trybie „Carbon Copy” z możliwością wyboru 6 różnych
nośników druku
■■ Składanie na trzy części w trybie druku korespondencji seryjnej
■■ Uproszczona Autoryzacja: hasło niewymagane przy drukowaniu w środowiskach Active Directory
■■ Bezpośrednie drukowanie OOXML (docx, xlsx i pptx)
■■ Wysoka wydajność dzięki procesorowi CPU 1,2 GHz

