www.konicaminolta.hu
Fekete-fehér irodai nyomtató
bizhub 20P

bizhub 20P
A gyors fekete-fehér irodai munkatárs
A vállalati környezetben örömmel fogadják majd a bizhub 20P asztali- és munkacsoportos nyomtatót, ami a tökéletes
eszköz arra, hogy hatékonyan elvégezzék a nyomtatási feladatokat. Kompakt felépítése beépített duplex egységével a
a munkaállomások, irodák ideális kiegészítőjévé teszi olyan osztályokon, mint például az értékesítés és a pénzügy, a
számvitel, a logisztika, vagy éppen a humán erőforrás. A bizhub 20P segítségével a szükséges dokumentumokat azonnal
kinyomtathatja és a bizalmas információk miatt sem kell aggódni.

Gyors, kompakt és hatékony

Környezetbarát és gazdaságos

Akár 30 lap/perces sebességével és az első nyomat
8,5 másodperces kiadásával, a bizhub 20P rendkívül
gyors, miközben PCL és PostScript támogatással,
hálózati USB 2.0 nagysebességű adapterrel egyaránt
rendelkezik. Kompatibilis a Windows és Macintosh
rendszerekkel, így a bizhub 20P a mindennapi nyomtatási
feladatokat - mint e-mailek, ajánlatok, megrendelések,
számlák és általános dokumentumok - hozzáértően
kezeli és maradéktalanul kiegészíti a központi A3-as
eszközöket. Hagyományos duplex és brosúra
nyomatatási funkció a felhasználói élményt tovább
emeli és kevesebb papír felhasználást eredményez, míg
az "n-up" funkció lehetővé teszi több dokumentum
nyomtatását egyetlen lapra a gyors áttekinthetőség
érdekében. A bizhub 20P kényelmes papírkezelést
biztosít a 250 lapos szabvány tálcának köszönhetően
és az 50 lapos multifunkciós tálca segítségével könnyen
megbirkózik az olyan speciális feladatokkal, mint a
borítékok, vagy címkék nyomtatása. Két opcionális
tálca által papírkapacitása akár 800 lapig bővíthető.
Ugyanakkor a 3 tálca úgy is kombinálható, hogy nagyobb
nyomtatási munkák esetén elkerüljük a fennakadásokat.
Könnyű, kompakt kialakításával és mindössze 9,5
kg-os súlyával a bizhub 20P ideális választásnak
bizonyul mindenütt, ahol kevés hely áll rendelkezésre.

A bizhub 20P gazdaságos, és környezetbarát teljesítményével a költségorientált és a környezet fenntarthatóságával törődő felhasználókat egyaránt lenyűgőzi.
Szabványos duplex funkciója segít a papírfelhasználás
csökkentésében, magas élettartamú, akár 8 000 oldal
ki-nyomtatására elegendő festéke pedig takarékos
megoldást biztosít. Alacsony energia-fogyasztással és
energiatakarékos üzemmódjával a bizhub 20P kiérdemelte
az EnergyStar és a német Blue Angel tanúsítványokat.

Kiemelkedő tulajdonságok

Előnyök

30 lap/perc nyomtatási sebesség

Gyorsan elvégzi a nagyobb munkákat is.

Kicsi, és kompakt dizájn

Kis helyigényének köszönhetően akár az
asztalon is elfér.

Rugalmas papírkezelés

3 különböző papírtálca garantálja a különféle típusú és súlyú média kezelését.

Konfiguráció

Irodai nyomtató bizhub 20P

Műszaki tulajdonságok
Nyomtatási tulajdonságok
Típus:
Elektrosztatikus lézer
Nyomtatási sebesség:
egyoldalas: max. 30 lap/perc
duplex: max. 13 lap/perc
Első nyomat:
8,5 mp
Felfűtési idő:
Kb. 18 mp
Nyomtatási felbontás:
Max.: 1 200 x 1 200 dpi
Processzor:
300 MHz
Nyomtatási nyelv:
PostScript 3
PCL6
Epson FX-850,
IBM Pro-Printer XL
Meghajtók:
Windows 2000
Windows XP (32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows Server 2003 (32/64)
Windows Server 2008 (32/64)
Windows 7 (32/64)
Macintosh OSX 10.3.9/10.4/10.5/10.6
SAP (ázsiai karakterek kivételével)

Interfész:
10-Base-T/100-Base-TX Ethernet;
USB 2.0; parallel IEEE1284
Hálózati protokoll:
IPv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP,
APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name
resolution, DNS resolver, mDNS,
LLMNR responder, LPR/LPD, Custom
Raw Port/Port9100, IPP, IPPS, FTP
Server, SSL/TLS, POP before SMTP,
SMTP-AUTH, APOP, TELNET server,
SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, HTTP/
HTTPS server, TFTP client and server,
SMTP client, ICMP, WebServicesPrint,
LLTD responder
IPv6: (Turned off as default) NDP,
RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR
responder, LPR/LPD, Custom Raw
Port/Port9100, IPP, IPPS, FTP
server, SSL/TLS, POP before SMTP,
SMTP-AUTH, APOP, TELNET server,
SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3,
HTTP/HTTPS server, TFTP client and
server, SMTP client, ICMPv6, WebServicesPrint, LLTD responder
Papírméret:
A6 – A4, egyéni papírméretek
Papírsúly:
60 – 163 g/m2

Automatikus duplex:
A4, 60 – 105 g/m2
Kimeneti kapacitás:
150 lap (képpel lefelé)
1 lap (képpel felfelé)
Havi terhelhetőség:
Ajánlott 1 000 lap
Max. 30 000 lap
Festék élettartam:
Max. 8 000 lap
Dobegység élettartam:
Max. 25 000 lap
Teljesítményigény:
Max. 930 W
Nyomtatás 675 W
Üzemkész 75 W
Alvó mód 6 W
Méretek (Szél. x Mély. x Mag.):
371 x 384 x 246 mm
Tömeg:
8,3 kg (kellékanyag nélkül)
9,6 kg (kellékanyaggal)
Biztonság:
IP szűrés (IPv4)
SSL protokoll

Nyomtatási funkciók:
Vízjel, N-up (összemásolás), poszter
mód, könyvmásolás

Papírkapacitás:
Standard: 300 lap
Max.: 800 lap

Rendszer adatok

Tálca 1:
250 lap, A6 – A4, 60 – 105 g/m2

Rendszermemória:
Standard: 32 MB
Max.: 544 MB

50 lap, A6 – A4, 60 – 163 g/m2,
egyéni (69,8 – 216 x 116 – 406,4 mm)

SNMPv3
Szoftver:
PageScope NetCare

Tálca 2,3 (opció):
250 lap, A5– A4, 60 – 105 g/m2
Kézitálca:

Az Ön Konica Minolta Üzleti Megoldások partnere
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.

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

