bizhub C10
Świat pełen kolorów

System biurowy bizhub C10

bizhub C10, office system

Kompaktowa siła
Mimo niewielkich rozmiarów, bizhub C10 imponuje możliwościami. Jest kolorową kopiarką A4, skanerem,
drukarką GDI, a jednocześnie czarno-białym urządzeniem faksowym. Nowe urządzenie Konica Minolta
zapewnia kompleksową obsługę dokumentów w firmach mniejszych rozmiarów.

■ W dzisiejszych realiach rynkowych zaawansowana komunikacja biurowa jest potrzebna
nie tylko dużym przedsiębiorstwom. Również
mniejsze firmy chętnie korzystają z urządzeń,
które usprawniają proces tworzenia dokumentów.
Nowy bizhub C10 jest dla nich doskonałą propozycją – tak pod względem jakości, niezawodności, jak i niskich koszów eksploatacji. To niewielkie, wielofunkcyjne urządzenie kolorowe Konica
Minolta umożliwia szybkie drukowanie wszelkich
dokumentów firmowych czy tworzenie profesjonalnych broszur przeznaczonych dla klientów.
Znakomicie sprawdza się także przy skanowaniu
oryginałów – np. z przeznaczeniem do wysłania
pocztą elektroniczną. Również wysyłka i odbiór
faksów nie stanowią problemu.

■ Niewielkie rozmiary C10 pozwalają lepiej gospodarować miejscem w biurze. Polimeryzowany
toner Simitri® firmy Konica Minolta radykalnie
zmniejsza zużycie nośnika, zapewniając jednocześnie wyjątkową w swojej klasie jakość obrazu.

Maksymalne możliwości
w minimalnej objętości
Bizhub C10 zapewnia w standardzie wszystkie funkcje
– praktycznie nie ma opcjonalnych udoskonaleń.
Kopiarka
■ C10 kopiuje 5 kolorowych lub 20 czarno-białych stron
na minutę w formacie A4 i oferuje między innymi
zoom, dwustronne kopiowanie automatyczne oraz
automatyczne rozpoznawanie koloru.
■ System jednorazowego skanowania i wielokrotnego
drukowania sprawia, że uzyskiwanie wielu kopii odbywa się bardzo szybko.
■ Zintegrowany z urządzeniem automatyczny podajnik
(ADF) o pojemności do 50 stron zwiększa wygodę
użytkownika, umożliwiając automatyczne przetwarzanie wielostronicowych dokumentów.
Drukarka
Bizhub C10 może być połączony z komputerem przez
standardowy interfejs USB 2.0. Możliwe jest również
połączenie sieciowe, dające dostęp do drukarki kolejnym użytkownikom. Urządzenie jest także wyposażone w bezpośrednie złącze PictBridge.
■ Wydajne drukowanie 5 stron kolorowych lub 20
czarno-białych na minutę może być poszerzone
o opcjonalne drukowanie dupleksowe. Podajnik papieru ma pojemność do 700 arkuszy, przy czym można
zastosować opcjonalną tacę mieszczącą 500 arkuszy.
■ Rozdzielczość do 600 x 2400 dpi zapewnia wyjątkową
jakość druku. Matowe wykończenie wydruków ułatwia
ręczne pisanie na wydrukach. Technologia LineArt
udoskonala wydruk tekstów, cienkich linii i rysunków.
■ Ekonomiczne drukowanie jest wspomagane przez
automatyczne rozpoznawanie koloru, dzięki czemu
polimeryzowane tonery Simitri (żółty, cyan i magenta) używane są jedynie wówczas, gdy jest to rzeczywiście wymagane. Technologia Simitri® zapewnia
również niskie zużycie tonera.

Skaner
■ Bizhub C10 skanuje do 5 kolorowych lub 13 czarnobiałych oryginałów na minutę. Dzięki ADF wielostronicowe oryginały są skanowane automatycznie.
■ Dostępne jest skanowanie do poczty elektronicznej,
skanowanie TWAIN oraz nowy rodzaj skanowania, wykorzystujący technologię WIA, stosowaną
w Windows XP (przyspiesza pobieranie danych).
Zeskanowane obrazy mogą być zapisywane jako pliki
PDF lub TIFF.
■ Inteligentny i wygodny pakiet oprogramowania
LinkMagic oferuje proste i wygodne skanowanie
do aplikacji z poziomu PC.
■ Standardowe oprogramowanie skanowania PaperPort
udostępnia technologię rozpoznawania znaków
(OCR). Dzięki temu PaperPort znacznie ułatwia
zarządzanie dokumentami i ich archiwizowanie.

■

Konfiguracje

Faks
Pamięć faksowa bizhub C10 o pojemności 4 MB
umożliwia odbieranie i magazynowanie w niej do 250
stron. Nawet bez papieru żaden faks nie zostanie
utracony i będzie mógł być wydrukowany w dowolnym
momencie.
■ Faks ma dodatkowe właściwości, do których należą: wysyłanie o określonej godzinie, automatyczne
powtarzanie wybierania numeru, automatyczne
zmniejszanie faksów przychodzących lub alternatywnie ich zmniejszanie i podział.
■ Rozbudowana książka adresowa umożliwia zapisanie
do 125 numerów, a także łączenie odbiorców
w grupy, co znacznie ułatwia np. rozprowadzanie
wśród klientów specjalnych ofert czy też najnowszych
aktualizacji.
■

Małe biura potrzebujące kolorowych i wszechstronnych rozwiązań mogą być pewne – dzięki nowemu
urządzeniu bizhub C10 Konica Minolta wszystko
będzie prostsze niż dotychczas!

Dane techniczne
Specyfikacja kopiarki
Proces kopiowania
Elektrostatyczne kopiowanie laserowe
Toner
Toner polimeryzowany Simitri®
Prędkość kopiowania / druku A4
W kolorze do 5 str./min.
Mono do 20 str./min.
Czas uzyskania 1. kopii
W kolorze 52 s (A4)
Mono 23 s (A4)
Czas uzyskania 1. wydruku
W kolorze 22 s (A4)
Mono 13 s (A4)
Czas nagrzewania
Około 49 s
Rozdzielczość kopiowania
600 x 600 dpi
Odcienie szarości
256 odcieni
Liczba kopii
1– 99
Format oryginałów
A5– A4
Powiększenie
50–200% w odstępach 1%
Funkcje kopiowania
2w1
Kopiowanie dwustronne
Regulacja nasycenia
Elektroniczne sortowanie

Systemy operacyjne
Windows 2000/XP/XP64
Windows VISTA 32/64
Windows VISTA DPWS
Macintosh 10.x
Server 2000/2003/2003 x64
Funkcje drukowania
PictBridge
Autozoom
Nup
Tryb plakatowy
Broszura
Znak wodny
Regulacja jakości
Nakładka

Specyfikacja skanera
Szybkość skanowania
W kolorze do 5 stron oryg./min
(600 x 300 dpi przez ADF)
Mono do 12,5 stron oryg./min
(600 x 300 dpi przez ADF)
Rozdzielczość skanowania
Maks. 600 x 600 dpi
Tryby skanowania
Skanowanie sieciowe TWAIN
Skanowanie USB TWAIN
Skanowanie do e-mail
Skanowanie Windows WIA (USB)
Formaty pliku
TIFF, PDF
Miejsca dostarczania
zeskanowanych obrazów
125 miejsc (wspólnie z faksem)

Specyfikacje drukarki
Rozdzielczość druku
Do 2400 x 600 dpi
Procesor
Wbudowany procesor RISC @ 48 MHz
Język opisu strony
GDI

Specyfikacja faksu

Funkcje faksu
Automatyczna redukcja
Wygładzanie obrazu
Transmisja opóźniona

Specyfikacja systemu
Pamięć systemu
128 MB + 32 MB (karta sieciowa)
Interfejs
10-Base-T/100-Base-T Ethernet
USB 2.0
Automatyczny Podajnik
Dokumentów (ADF)
Do 50 arkuszy
Format papieru
A5–A4
Custom
Gramatura papieru
64–163 g/m2
Pojemność pojemników na papier
Standardowa: 200 arkuszy
Maks.: 700 arkuszy
Pojemność odbiornika
Maks. 200 arkuszy
Automatyczny druk dwustronny
(opcjonalny)
A4
64–90 g/m2
Obciążenie miesięczne
Zalecane: 5500 str.
Maks.: 8000 str.
Pobór mocy
220-240 V / 50/60 Hz
Poniżej 1,1 kW (system)

Standard faksu
Super G3 (opcjonalny)

Wymiary urządzenia
(szer. x gł. x wys., mm)
528 x 475 x 531

Transmisja faksu
Analogowa

Waga urządzenia
Około 33 kg

Rozdzielczość faksu
Maks. 203 x 392 dpi (superfine)
Kompresja faksów
MH, MR, MMH, JBIG
Modem faksowy
Do 33,6 kb/s

Właściwości systemu
Oprogramowanie
PaperPort 11 SE
LinkMagic
FaxTalk

Miejsca przeznaczenia faksów
125 miejsc (wspólnie ze skanerem)

Wszystkie specyfikacje pojemności, mierzonej liczbą arkuszy, dotyczą papieru o formacie A4 i gramaturze 80 g/m².
Wszystkie specyfikacje dotyczące prędkości skanowania, kopiowania lub drukowania dotyczą papieru o formacie A4, który jest skanowany, kopiowany,
lub zadrukowywany w poprzek, w trybie jednostronnym na wielu arkuszach.
Na niektórych ilustracjach produktom mogą towarzyszyć dodatkowe akcesoria.
Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanych cen i specyfikacji.
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Microsoft, Windows oraz logo Windows są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation
w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach.
Wszelkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli,
co niniejszym zostaje uznane.
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