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Funkciók

A bizhub 36 A4-es multifunkciós eszköz a színes szkennelési és az opcionális fax funkció, illetve  A3 berendezéssé ala-
kítás lehetősége a piac központi szereplőivé teheti. A bizhub 36 hálózati eszköz tökéletesen alkalmas munkacsoportok, 
nagyobb szervezetek és kisebb vállalkozások központi kommunikációs feladatait ellátni.

Páratlan teljesítményű 
     A4-es nyomtató 

bizhub 36, fekete-fehér irodai nyomtató

A bizhub 36 a 36 lapos A4-es sebességének köszönhe-
tően garantálja a gyors a munkavégzést pl. a számlák, 
szállítólevelek, email-ek, napi céges kommunikációval 
kapcsolatos vagy akár nagyobb mennyiségű fekete-fe-
hér dokumentumok nyomtatásánál. A standard színes 
szkennelés opcionálisan bővíthető fax funkcióval.

Az 1 150 lapos papírkapacitás, amely 2 150 lapra bő-
víthető minimalizálja a papír elfogyás miatti leállásokat. 
A különböző papírtípusok kezelésére 4 tálca áll rendel-
kezésre, mint pl. fejléces vállalati dokumentumokhoz, 
számlákhoz, újrahasznosított papírok a belső terveze-
tekhez és színes papírok a speciális dokumentumokhoz. 
A kézitálcán keresztül egy opcionálisan megvásárolható 
kiegészítővel (LP-101) lehetőség van A3 papírok nyom-
tatására, ezzel tovább növelve az eszközök rugalmas-
ságát.

A beépített duplex egységnek és a standard duplex ADF 
egységnek köszönhetően egyszerűen elvégezhető pl. 
az automatikus másolás, így papír megtakarítás érhető 
el. A felhasználó kényelmét tovább növeli a színes érin-
tőképernyő, amely biztosítja az egyszerű kezelhetősé-
get és a beépített fi nisher az opciós sarok és 2 pontos 
tűzési lehetőséggel. A kiterjesztett biztonsági funkciók-
nak köszönhetően a bizhub 36 garantálja a biztonságos 
hálózati kommunikációt, így a jogosulatlan hozzáférések 
megakadályozását is pl. a merevlemez adataihoz.

A színes szkennelési funkció, amely magába foglalja 
e-mailbe, USB, HDD, FTP és SMB szkennelést, biztosítja 
az átfogó dokumentum feldolgozást és tárolást.  
A bEST Personal Copy használatával lehetővé válik a szí-
nes szkennelt dokumentumok színes másolása átküldve 
egy másik színes berendezésre.
A bEST Personal Copy támogatás elősegíti a papírmentes 
munkavégzést, mivel lehetővé teszi, hogy a szkennelt do-
kumentumokat közvetlenül az e-mail címre vagy választott  
Active Directory cél állomásra küldje.



Konfiguráció

Felhasználói azonosítás

A dokumentumok központi elosztása, kezelése és 
az egyéni felhasználói jogok beállítása egyszerűvé és 
egyértelművé teszik az azonosítási funkciót. A valós 
idejű nyomon követésnek köszönhetően lehetőség 
adódik a felhasználókra beállított mennyiségi korlátok 
meghatározására, amely felgyorsítja az adminisztrá-
ciós feladatokat, és növeli a költségek átláthatóságát. 
A bizhub 36 esetén a felhasználóknak gyors és ké-
nyelmes hozzáférést biztosít az IC-kártyával történő 
azonosítás.

A „follow me” nyomtatás támogatja a biztonsági 
nyomtatást, így mielőtt a dokumentum nyomtatása 
megtörténne a felhasználónak azonosítania kell ma-
gát a berendezésen. Ezzel elkerülhető a papír pazar-
lás, hatékonyan csökkenti a nyomtatási volumeneket 
és egyúttal hozzájárul a nyomtatási fl otta optimalizá-
lásához is.

Teljes kompatibilitás

A Konica Minolta „Universal Printer Driver” UPD el-
érhető az Emperon™ nyomtatásvezérlő alapú be-
rendezésekben.  Szükségtelenné válnak az egyéni 
nyomtató illesztő programok telepítése külön-külön 
minden eszközön, így az UPD felgyorsítja a munkafo-
lyamatokat, növeli a termelékenységet, és jelentősen 
csökkenti az adminisztratív költségeket.

Az SAP nyomtatás maximálisan támogatott, elérhető 
az összes rendszertulajdonság, beleértve a papírtál-
ca választást, kétoldalas nyomtatást és tűzést is.

A PageScope Mobile App-nak köszönhetően, amely 
ingyenesen elérhető, iPhone-ról, iPad-ről és iPod-
ról is kezelhetőek - használhatóak a berendezések. 
Az újításnak köszönhetően a felhasználók bármikor 
kinyomtathatják a dokumentumaikat a bizhub 36-ra 
bárhol is legyenek. Még az is lehetséges, hogy mobil 
Apple eszközön keresztül leellenőrizze az MFP-t.

Megbízható eszköz menedzsment

A dokumentumok központi elosztása, kezelése és 
az egyéni felhasználói jogok beállítása egyszerűvé és 
egyértelművé teszik az azonosítási funkciót. A valós 
idejű nyomon követésnek köszönhetően lehetőség 
adódik a felhasználókra beállított mennyiségi korlátok 
meghatározására, amely felgyorsítja az adminisztrá-
ciós feladatokat, és növeli a költségek átláthatóságát. 
A bizhub 36 esetén a felhasználóknak gyors és ké-
nyelmes hozzáférést biztosít az IC-kártyával történő 
azonosítás.

A Konica Minolta CSRC távfelügyeleti rendszere biz-
tosítja, a folyamatos rendelkezésre állást a cég és a 
Konica Minolta mobiltecnikusi rendszere között. A 
rendszer segítségével napi 24 órás készenlétnek kö-
szönhetően, mindig pontos diagnózist kapunk a gép 
állapotáról.

Környezetbarát működés

A bizhub 36 számos olyan funkcióval és tulajdonság-
gal rendelkezik, amely hozzájárul az energiafelhasz-
nálás csökkentéséhez és a környezetvédelméhez. A 
standard duplex, az eredeti duplex lapadagoló és a 
Simitri HD toner elősegíti a papírfelhasználás csök-
kentését. A Konica Minolta polimerizált tonere az 
alacsony fi xálási hőmérsékletének köszönhetően je-
lentősen csökken az energia felhasználás és, ezáltal 
elnyerte az Energy Star és a német Blue Angel tanú-
sítványt.

Konfiguráció Főbb tulajdonságok Előnyök

Színes szkennelés Digitalizálás és elektronikus 
archiválás színesben.

Azonosított 
munkafolyamatok

Hatékony és központosított 
költségfelügyelet minimalizált 
adminisztrációs ráfordítással.

Univerzális nyomtató 
driver

Kevesebb adminisztráció, egyszerű 
használat.

CSRC távfelügyeleti 
rendszer

Kellékanyagok automatikus 
rendelése és a berendezés 
állapotának állandó figyelemmel 
kísérése garantálj a folyamatos 
rendelkezésre állást.



Műszaki tulajdonságok

Az Ön Konica Minolta Üzleti Megoldások partnere

Konica Minolta Magyarország Kft.
1117 Budapest, Galvani u. 4.
Tel.: 06-40-200-423
E-mail: ugyfel@konicaminolta.hu

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 változtatásához a Konica Minolta engedé-
lye szükséges.

Másolási tulajdonságok

Típus:
Elektrosztatikus lézer, tandem indirekt

Festékező:
Simitri HD - polimerizált toner

Másolási/nyomtatási sebesség A4:
Max. 36 lap/perc

Nyomtatási sebesség A3 (opciós):
Max. 20 lap/perc

Duplex sebesség A4:
max. 36 lap/perc 

Első másolat:
7,9 mp

Felfűtési idő:
Kb. 45 mp

Másolási felbontás:
600 x 600 dpi
4 800 x 600 dpi (megnövelt)

Féltónus:
256 szürkeárnyalat

Másolatszám:
1–999

Eredeti méret:
Max.: A4

Kicsinyítési-nagyítási arány:
25–400%, akár 1%-os lépésekben is

Másolási funkciók:
Duplex másolat, 2 az 1-re, 4 az 1-re, 
előkép, személyi igazolvány másolás

Nyomtatási tulajdonságok

Nyomtatási felbontás:
600 x 600 dpi
4 800 x 600 dpi

Első nyomat ideje:
7,9 mp

Processzor:
800 MHz

Nyomtatási nyelv:
PostScript 3 (3016), PCL 6 (XL 3.0), 
PCL 5e/c, XPS (version 1.0), PDF Direkt 
nyomtatás (version 1.7), JPEG/TIFF Direkt 
nyomtatás

Meghajtók:
Windows
XP (32/64), Vista (32/64), 7 (32/64)
Windows Server
2003 (32/64), 2008 (32/64)
Macintosh OSX
10.2.8, 10.3.9, 10.4, 10.5, 10.6
Linux Redhat, SUSE
Netware 4, 5, 6
Citrix

Nyomtatási funkciók:
PDF direkt nyomtatás (1.7 verzió)
JPEG, TIFF, XPS, kifutó, vízjel, n-up,  
poszter mód, kiskönyv, összemásolás

Szkennelési tulajdonságok

Szkennelési sebesség:
max. 30 lap/perc (színes és fekete-fehér)

Szkennelési felbontás:
Max. 600 x 1 200 dpi

Szkennelési módok:
Hálózati TWAIN szkennelés, WIA 
szkennelés, eMail címre-, FTP címre-,
SMB-re-, HDD-re-, USB-re szkennelés
WebDAV szkennelés, WSD szkennelés

Fájl formátumok:
JPEG, TIFF, PDF, kompakt PDF, titkosított 
PDF, XPS

Címjegyzék:
Max. 2 000 egyéni, 100 csoportos, LDAP 
támogatás

Szkennelési funkciók:
max. 400 munkaprogram 

Fax tulajdonságok (opció)

Fax standard:
Super G3

Fax továbbítás:
Analóg, i-Fax, PC-Fax

Fax felbontás:
Max.: 400 x 400 dpi (szuper fi nom)

Tömörítés:
MH, MR, MMR, JBIG

Fax modem:
Max. 33.6 Kbps

Fax állomás:
Max. 2 000 egyéni, 100 csoportos

Fax funkciók:
időzített, fax továbbítás, max. 400 mun-
kaprogram

Rendszer tulajdonságok

Rendszermemória:
1,5 GB

Merevlemez:
320 GB

Interfész:
10/100/1000-Base-T Ethernet
USB 2.0

Hálózati protokoll:
TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; Apple talk
(Ether Talk); IPP1.1; SNMP; HTTP; HTTPS

Automatikus eredeti lapadagoló:
max. 50 eredeti 
A5–A4; 60–128 g/m2

Papírméret:
A6–A4; A3 opciós, egyéni papírméretek

Papírsúly:
60–210 g/m2

Papírkapacitás:
Standard: 1 150 lap
Max.: 2 150 lap

Papírtálca 1:
500 lap

Papírtálca 2:
500 lap

Papírtálca 3 + 4 (opció):
2 x 500 lap

Kézi tálca:
150 lap

Automatikus duplex:
A4 – A5; 60–90 g/m2

Finishelési mód (opció):
sarok tűzés, 2 pontos tűzés

Kimeneti kapacitás:
Max. 250 lap (300 lap az opciós fi nisherrel)

Havi terhelhetőség: 
Ajánlott: 6 000 oldal
Max.: 80 000 oldal

Festék:
max. 20 000 oldal 

Developer/dobegység:
max. 110 000 oldal 

Teljesítményigény:
220-240 V / 50/60Hz
Kevesebb, mint 1,5 KW

Méretek (Szél. x Mély. x Mag.):
558 x 632 x 807 mm

Tömeg:
Kb. 36 kg

Biztonság:
IP cím szűrés, port blokkolás, SSL2;
SSL3 és TLS 1.0 hálózati kommunikáció,
IPsec támogatás, IEEE 802.1x támogatás,
Felhasználó azonosítás, Biztonsági nyom-
tatás, Merevlemez felülírás (8 standard tí-
pus), Merevlemez adattitkosítás (AES 128), 
Másolat védelem (csak nyomtatásnál)

Azonosítás:
max 1 000 (felhasználó + azonosítás)
Active Directory, NTLM V.1, NTLM V.2, 
NDS, LDAP támogatás, Felhasználói 
hozzáférés meghatározása, IC-kárya 
azonosítás

Szoftver:
PageScope Net Care Device Manager
PageScope Data Administrator
PageScope Direct Print
Print Status Notifi er


