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Prędkość drukowania 
Formaty papieru: A5

Intuicyjnie prosta w obsłudze, kopiarka do pracy na co dzie
Prostota obsługi dzięki przejrzystemu panelowi oraz intuicyjne poruszanie si

 

Uczyń
 
Optimized Print Services to zestaw usług, które pozwol
funkcjonowanie biurowej infrastruktury drukuj
wdrożenie umożliwi Ci obniżenie kosztów druku, zwi
nad produkcją dokumentów oraz optymali
przedsiębiorstwa. 

 

Drukarka 
Funkcje drukowania 
Możliwość wyboru różnych funkcji drukowania, takich jak znak wodny, drukowanie wielu 
stron na jednym arkuszu, drukowanie plakatów czy kolejno

Kopiarka 

Kopiowanie dokumentów to ż

Kopia obu stron dokumentu (np. dowodu osobistego) na jednej stronie

Funkcje kopiowania 
Możliwość wyboru kopiowania dwustronnego oraz umieszczania 2 lub 4 stron na jednym 
arkuszu 

Skaner 
Skanowanie w trybie TWAIN
Przenoszenie dokumentów do postaci cyfrowej

Rozwiązania EKO 

Niskie zu życie energii i znakomita wydajno
Oszczędność zasobów i pienię

Toner Simitri HD 
Zawiera biomasę 

 

Najważniejsze funkcje  

ść drukowania A4/A3: monochromatycznie 19/9 str./min.
Formaty papieru: A5-A3 i własne formaty 

Intuicyjnie prosta w obsłudze, kopiarka do pracy na co dzień
ęki przejrzystemu panelowi oraz intuicyjne poruszanie si

Uczyń druk bardziej efektownym 

Optimized Print Services to zestaw usług, które pozwolą usprawnić 
funkcjonowanie biurowej infrastruktury drukującej w Twojej firmie. Ich 

żenie kosztów druku, zwiększenie kontroli 
 dokumentów oraz optymalizację ich obiegu wewnątrz 

 

żnych funkcji drukowania, takich jak znak wodny, drukowanie wielu 
stron na jednym arkuszu, drukowanie plakatów czy kolejności stron pod broszur

Kopiowanie dokumentów to żsamości  
Kopia obu stron dokumentu (np. dowodu osobistego) na jednej stronie 

 wyboru kopiowania dwustronnego oraz umieszczania 2 lub 4 stron na jednym 

Skanowanie w trybie TWAIN  
dokumentów do postaci cyfrowej 

ycie energii i znakomita wydajno ść 
 zasobów i pieniędzy 

 

A4/A3: monochromatycznie 19/9 str./min. 

Intuicyjnie prosta w obsłudze, kopiarka do pracy na co dzień 
ki przejrzystemu panelowi oraz intuicyjne poruszanie się po menu 

nych funkcji drukowania, takich jak znak wodny, drukowanie wielu 
ci stron pod broszurę 

 wyboru kopiowania dwustronnego oraz umieszczania 2 lub 4 stron na jednym 
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Schemat opcji rozbudowy urz
 
 
 
 
 
 

 

Specyfikacja kopiarki  

Proces kopiowania  Elektrofotograficzny laserowy

System tonera  Toner polimeryzowany Simitri® HD

Prędko ść druku / 
kopiowania A4 w czerni 

Do 18 kopii / minut

Prędko ść druku / 
kopiowania A3 w czerni 

Do 9.1 kopii / minut

Czas pierwszej kopii / 
wydruku w czerni 

8 sek. lub 

Czas nagrzewania (sek.)  Około 29 *
* Czas nagrzewania mo
warunków u

Rozdzielczo ść 
kopiowania (dpi) 

600 x 600 dpi

Skala szaro ści  256 poziomów

Kopiowanie wielokrotne  1-99

Format oryginału  Maks. A3

Skalowanie  50-

Funkcje kopiowania  2w1, 4w1, Ustawienia g
wizytówek

Specyfikacja drukarki  

Rozdzielczo ść 
drukowania (dpi) 

600 x 600 dpi

Prędko ść CPU kontrolera  120 MHz

Język opisu  strony  GDI; XPS

Schemat opcji rozbudowy urz ądzenia  

 

Elektrofotograficzny laserowy 

Toner polimeryzowany Simitri® HD 

Do 18 kopii / minutę 

Do 9.1 kopii / minutę 

8 sek. lub mniej 

Około 29 *  
* Czas nagrzewania może się różnić w zależności od środowiska pracy i 
warunków używania 

600 x 600 dpi 

256 poziomów 

99 

Maks. A3 

-200% (w kroku co 0,1%) 

2w1, 4w1, Ustawienia gęstości, Sortowanie/grupowanie, Kopiowanie 
wizytówek  

 

600 x 600 dpi 

120 MHz 

GDI; XPS 

 

środowiska pracy i 

ci, Sortowanie/grupowanie, Kopiowanie 
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Systemy operacyjne  Windows XP (32/64 Bit)
Windows VISTA (32/64 Bit)
Windows 7 (32/64 Bit)
Windows 8 (32/64 Bit)
Windows Server 2003/2008 (32/64 Bit)
Windows Server 2008 R2 (64 Bit)

Funkcje drukowania  Watermark; n

Specyfikacja skanera  

Rozdzielczo ść 
skanowania (dpi) 

Maks.: 600 x 600 dpi

Tryby skanowania  TWAIN

Specyfikacja systemu

Standardowa pami ęć 
systemu (MB) 

32 MB

Standardowe interfejsy  USB 2.0

Rozmiar papieru  A5

Gramatura papieru (g/m²) 64-

Pojemno ść papieru 
(arkusze) 

Standard: 350 arkuszy

Standardowe podajniki 
papieru 

Taca
64-
Podajnik
140

Pobór energii  220
Maks. 800 W
Kopiowanie: 300 W
Stan spoczynku: 70 W
Stan u

Wymiary systemu 
(Sz.xGł.xWys., mm) 

606 x 531 x 449

Waga systemu (kg)  Ok. 25.2 kg

 
 

Windows XP (32/64 Bit) 
Windows VISTA (32/64 Bit) 
Windows 7 (32/64 Bit) 
Windows 8 (32/64 Bit) 
Windows Server 2003/2008 (32/64 Bit) 
Windows Server 2008 R2 (64 Bit) 

Watermark; n-up 

 

Maks.: 600 x 600 dpi 

TWAIN 

Specyfikacja systemu  

32 MB 

USB 2.0 

A5-A3, możliwość własnego wyboru rozmiaru papieru 

-157 (g/m²)  

Standard: 350 arkuszy 

Taca 1: 250 arkuszy, A5-A3, Ustawienia własne (90-297 x 140
-157 (g/m²) 

Podajnik  ręczny:  100 arkuszy, A5-A3, Ustawienia własne (90
140-432 mm), 64-157 (g/m²) 

220-240 V / 50/60Hz 
Maks. 800 W 
Kopiowanie: 300 W 
Stan spoczynku: 70 W 
Stan uśpienia: 1.7 W 

606 x 531 x 449 

Ok. 25.2 kg 

 

 

297 x 140-432 mm), 

A3, Ustawienia własne (90-297 x 



 

Konica Minolta |  bizhub 185 

 

Zapraszam do kontaktu: 
 
 
handlowy@kserkop.pl 
www.kserkop.pl 
 
 
 

 


