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Az A4-es adminisztrátor színesben és fekete-fehérben



Funkciók

Színes multifunkciós berendezés  
  a teljes körű adminisztrációért

A Konica Minolta új, színes A4-es multifunkciós berendezése a jó teljesítményt kimagasló értékekkel párosítja. Akár 

önállóan, akár központi eszközként ideálisan illeszkedik és tökéletesen passzol a különböző munkakörnyezetekhez 

is. Nagyobb szervezetek a munkájuk túlnyomó részét többnyire központilag installált A3-as multifunkciós gépekre 

koncentrálják: ezeket csak kiegészítik a felhasználókhoz közel eső, kisebb, önálló rendszerekkel. A kisvállalkozáso-

kat gyakorta tökéletesen kiszolgálja egyetlen központ, mely egy ilyen cég változatos igényeit kielégítheti.

Önállóan

A bizhub C25 attraktív és gyakran használt funkciókat 

ajánl, hogy a decentralizált munkacsoportokat kompakt, 

színes A4-es eszközként szolgálja ki. Csendes üzemel-

tetése és alacsony energiaigénye ideálissá teszi arra, 

hogy közvetlen környezetében dolgozzunk. A bizhub 

C25 tökéletesen együttműködik bármely hálózattal: 

diszkrécióval kezeli a bizalmas adatokat, így ideális ki-

egészítője a már meglévő A3 rendszereknek. Adminiszt-

rációs eszközeinek köszönhetően minden eszköz köz-

ponti kezelését lehetővé teszi.

Központban

Mint központi kommunikációs rendszer a kisvállalko-

zások, kirendeltségek, boltok és hasonló szervezetek 

részére, a bizhub C25 teljes multifunkcionalitást hoz 

bármely környezetbe és kompakt méretével, egyszerű 

használhatóságával sikert arat. Tökéletesen felszerelt 

egy kis csapat mindennapos kommunikációs igényei-

hez, a bizhub C25 színes és fekete-fehér nyomtatáskor 

egyaránt 24 lap/perc nyomtatási sebességre képes, mi-

közben 100% duplex teljesítményt biztosít.

bizhub C25, színes multifunkciós berendezés



Konfiguráció

Kompakt felhasználói kényelem

Környezetkímélő, kompakt méretű és kis súlyú: a 

bizhub C25 a tökéletes A4-es multifunkciós beren-

dezés, amely mindig kézhez közel áll ugyan, de nem 

foglal sok helyet. Vonzó InfoLine formatervezésével, 

felhasználóbarát, billenthető és színes érintőképer-

nyőjével tökéletesen illeszkedik a bizhub választék 

más termékei közé. A bizhub C25 csendes üzemelé-

sével együtt, a legmagasabb felhasználói komfortot 

és az abszolút kényelmet biztosítja bárkinek, bár-

mely napi szintű irodai munkavégzéshez: függetlenül 

attól, hogy az nyomtatás, másolás, szkennelés, vagy 

faxolás A4-ben.

Produktív nyomtató és másoló

A max. 850 lapos papírkapacitása a bizhub C25-öt 

tökéletesen felszereltté teszi a mindennapos  nyom-

tatási és másolási munkák könnyed és rugalmas el-

végzésére. A médiák kezelése a bizhub C25 eseté-

ben akár 210 g/m2 vastagságú papírig terjedhet. Egy 

hagyományos papírtálca és egy kézitálca további 

egy, vagy két tálcával és egy praktikus asztallal ki-

egészítve kényelmes magasságba emeli a bizhub 

C25-öst. További lényeges kényelmi szolgáltatást ga-

rantál a PCL, PostScript és XPS támogatás. Díjazott 

„My Tab” alkalmazása lehetővé teszi a felhasználók 

számára a gyakran használt nyomtatási beállítások 

összegyűjtését és megjelenítését egyetlen fülön, egy 

felhasználóbarát menüben.

Hatékony szkenner és fax

A bizhub C25 biztosítja felhasználói számára a válto-

zatos szkennelési funciókat: e-mailre, FTP-re, SMB-re, 

USB-re és merevlemezre történő szkennelés. A fájlfor-

mátumok lehetnek TIFF, JPEG, XPS és PDF, illetve kom-

pakt és titkosított PDF is. 

A bizhub C25 Super G3 fax funkciója az analóg és a 

PC fax képességeket egyaránt magában foglalja. A PC 

fax többek által különösen fontosnak ítélt tulajdonság, 

hiszen a PC-ről közvetlenül küldött fax megtakarítja az 

egyes dokumentumok külön nyomtatását és faxolását 

is!

Központi adminisztráció

PageScope Net Care Device Manager

PageScope Data Administrator

PageScope Account Manager

PageScope Enterprise Suite

CSRC Távfelügyelet

Proaktív és rendkívül rugalmas szerviztámogatás lehet-

séges a CSRC Távfelügyelettel. A Konica Minolta távfel-

ügyeleti alkalmazása segít a bizhub C25 akadálymen-

tes működésében, minimalizálva a fennakadásokat és 

maximalizálva a rendszer elérhetőségét. Minden fontos 

rendszerinformáció közvetlenül a Konica Minolta szer-

vizbe fut egy automatizált folyamat segítségével, amely 

szükségtelenné teszi a felhasználói közbenjárást.



Az Ön Konica Minolta Üzleti Megoldások partnere

Konica Minolta Magyarország Kft.
1117 Budapest, Galvani u. 4.
Tel.: 06-40-200-423
E-mail: info@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 engedélye 
szükséges.

Másolási eljárás: Elektrosztatikus lézer másoló, indirekt
képátíró szalagos tandem technológia

Festékező: Simitri HD  R  polimerizált festék

Másolási sebesség A4: Színes: 24 lap/perc 
Fekete-fehér: 24 lap/perc

Duplex sebesség A4: Színes: 24 lap/perc 
Fekete-fehér: 24 lap/perc

Első másolat: Színes: 14 mp
Fekete-fehér: 12 mp

Felfűtési idő: kevesebb, mint 38 mp

Másolási felbontás: 600 x 600 dpi

Féltónus: 256 árnyalat

Másolatszám: 1-999 megszakítási lehetőséggel

Eredeti formátum: max. A4

Kicsinyítési-nagyítási 
arány:

25-400% (akár 0,1%-os lépésekben is),
Autozoom

Másolási funkciók: duplex, 2 az 1-re, 4 az 1-re, denzítás mérés, 
elektronikus szortírozás, kártyamásolás

Nyomtatási felbontás: 600 x 600 dpi x 3bit

Első nyomat ideje: Fekete-fehér: 16 mp
Színes: 16 mp

Processzor: 800 MHz

Nyomtatási nyelv: PostScript 3 (CSPI 3016)
PCL 6 (XL 3.0)
PCL 5e/c
XPS 2
PDF 1.7 Direct Printing

Meghajtók: Windows XP (32/64)
Windows VISTA (32/64)
Windows 7 (32/64)
Windows Server 2003 (32/64)
Windows Server 2008 (32/64)
Windows DPWS support
Macintosh OSX 
(10.2.8/10.3.9/10.4/10.5/10.6)
Linux: SUSE; Red Hat
Citrix
Netware 4/5/6

Nyomtatási funkciók: direkt nyomtatás (PDF 1.7 verzió), JPEG, 
TIFF, XPS, borító, vízjel, n-up, poszter mód, 
kisfüzet, összerakás

Szkennelési sebesség: Színes: 10 lap/perc (300 dpi)
Fekete-fehér: 20 lap/perc (300dpi)

Szkennelési felbontás: Max. 600 x 600 dpi

Szkennelési módok: hálózati TWAIN szkennelés
WIA szkennelés
eMail címre szkennelés
FTP szkennelés
SMB szkennelés
USB szkennelés

Fájl formátumok: JPEG, TIFF, PDF

Címjegyzék: max. 220 faxal megosztva

Fax standard: Super G3

Fax továbbítás: Analóg, PC-Fax

Fax felbontás: Max.: 203 x 392 dpi (szuper fi nom)

Tömörítés: MH, MR, MMR, JBIG

Fax modem: max. 33,6 Kbps

Címjegyzék: max. 220 szkennelési megosztva

Fax funkciók: időzített, fax továbbítás email-re

Rendszermemória: Standard: 256 MB
Max.: 768 MB

Merevlemez/CF kártya: 40 GB / opció

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

Hálózati protokoll: TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, AppleTalk 
(EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, 
HTPS

Automatikus eredeti lapadagoló: max. 35 eredeti 
A4, 
50 - 110 g/m2

Papírméret: A6-A4, egyéni méretek

Papírsúly: 60 - 210 g/m2

Papírkapacitás: Standard: 350 lap
Max.: 850 lap

Automatikus duplex: A4, 60 - 210 g/m2

Kéziadagoló: 100 lap, A6–A4, 60–210 g/m2

Egyéni (92–216 x 148–356 mm)

Kimeneti kapacitás: max. 150 lap képpel lefelé

Havi terhelhetőség: Ajánlott: 1 260 lap
Max.: 120 000 lap

Toner élettartam: Előinstallált: max. 2 000 (C, M, Y, K)
Vásárolható: max. 6 000 (C, M, Y, K)

Festékező egység élettartam: max. 30 000 (C, M, Y, K)

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

Méretek (szél. x mély. x mag.) 447 x 558 x 490 mm

Tömeg: kb. 32,5 kg

Biztonság: ISO 15408 EAL3 (folyamatban)
IP szűrés és port blokkolás,
SSL2, SSL3 és TLS 1.0 hálózati kommuni-
káció, IPsec támogatás, IEEE 802.1 x támo-
gatás, felhasználó azonosítás, biztonsági 
nyomtatás, merevlemez adat titkosítás (csak 
nyomtatásnál)

Azonosítás: max. 1 000 (felhasználó+költség)
Active Directory, NTLM V.1, NTLM V.2, NDS, 
LDAP támogatás, felhasználói funkciók 
korlátozása, IC kártya azonosítás

Szoftver: PageScope Net Care Device Manager
PageScope Direct Print
PageScope WebConnection

Műszaki tulajdonságok

Másolási tulajdonságok

Nyomtatási tulajdonságok

Szkennelési tulajdonságok

Faxolási tulajdonságok

Rendszer tulajdonságok


