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Wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne A3 
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Najważniejsze funkcje  

Wszechstronne czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne A3 o szybko ści 
drukowania/kopiowania 21 wydruków (kopii)/min  

Duża elastyczność w zarządzaniu dokumentami dzięki skanowaniu w kolorze , niezbędnemu 
do cyfryzacji i zarządzania elektronicznymi archiwami 

Pojemno ść papieru do 1350 arkuszy w 5 tacach, dobierana stosownie do potrzeb 
Urządzenie zajmuj ące niewiele miejsca i wa żące niewiele , a mimo to stabilne i wytrzymałe 

 
 

Uczyń druk bardziej efektownym 
 
Optimized Print Services to zestaw usług, które pozwolą 
usprawnić funkcjonowanie biurowej infrastruktury drukującej w 
Twojej firmie. Ich wdrożenie umożliwi Ci obniżenie kosztów druku, 
zwiększenie kontroli nad produkcją dokumentów oraz 
optymalizację ich obiegu wewnątrz przedsiębiorstwa. 

 
 
 

Drukarka 

Funkcje drukowania 
Możliwość wyboru różnych funkcji drukowania, takich jak znak wodny, drukowanie wielu 
stron na jednym arkuszu, drukowanie plakatów czy kolejności stron pod broszurę 

Wysoka rozdzielczo ść wydruku 
Najlepsza jakość wydruku 

Kopiarka 

Kopiowanie dokumentów to żsamości 
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 

Wysokowydajny podajnik dokumentów 
Szybkie skanowanie oryginałów dzięki dwustronnemu podajnikowi dokumentów 

Kopiowanie dwustronne 
Oszczędność papieru i pieniędzy 



 

 

Konica Minolta |  bizhub 215 

Skaner 

Skanowanie do USB 
Bezpośrednie skanowanie do podłączonej pamięci USB 

Wysokowydajne skanowanie 
Podnosi wydajność podczas digitalizacji dokumentów 

Wygodna dystrybucja skanowanych dokumentów 
Możliwość skonfigurowania domyślnych lokalizacji docelowych skanowanych plików 

Faks (opcja) 

Faks PC 
Bezpośrednia transmisja z komputera 

Różne funkcje faksowania 
Wygoda korzystania z faksu 

Wygodna dystrybucja faksów 
Możliwość skonfigurowania domyślnych lokalizacji docelowych faksów w książce adresowej 

i-Fax 
Wysyłanie faksów za pośrednictwem sieci między urządzeniami wielofunkcyjnymi 

Bezpiecze ństwo 
Bezpieczne drukowanie 
Wymagane jest wprowadzenie hasła przed zwolnieniem wydruku z drukarki 

Rozwiązania EKO 

Zgodno ść z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska 
Konica Minolta posiada certyfikaty Energy Star oraz Blue Angel Mark 

Niskie zu życie energii i doskonała wydajno ść ekologiczna 
Oszczędność zasobów i pieniędzy 

Pełny druk dwustronny 
Oszczędność zasobów 

Toner Simitri HD 
Zawiera biomasę 

Wykańczanie 
 
 
Druk dwustronny 
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Schemat opcji rozbudowy urz ądzenia 
 
 

 

 

Specyfikacja kopiarki 

Proces kopiowania Elektrostatyczne kopiowanie laserowe 

System tonera Toner polimeryzowany Simitri® HD 

Prędko ść druku / 
kopiowania A4 w czerni 

Do 21 stron/minutę 

Prędko ść druku / 
kopiowania A3 w czerni 

Do 7,8 stron/minutę 

Prędko ść w dupleksie A4 
w kolorze 

(opcja) Do 15,8 stron/minutę 

Czas pierwszej kopii / 
wydruku w czerni 

Poniżej 6,5 sek. 
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Czas nagrzewania (sek.) Poniżej 15 sek. 

Rozdzielczo ść 
kopiowania (dpi) 

600 x 600 dpi 

Skala szaro ści 256 poziomów 

Kopiowanie wielokrotne 1-999 

Format oryginału A5-A3 

Skalowanie 25-400 % w odstępach co 1% ; automatyczna zmiana rozmiarów 

Funkcje kopiowania 2 na 1 ark.;4 na 1 ark.; kopiowanie książek; kopiowanie kart ID; 
przesuwanie marginesu; kasowanie brzegów książki; obrót obrazu; 
rejestracja programu kopiowania  

 

Specyfikacja drukarki 

Rozdzielczo ść 
drukowania (dpi) 

GDI: 600 x 600 dpi 
PCL (opcja): 1,200 x 600 dpi 

Prędko ść CPU kontrolera 120 MHz 

Język opisu strony GDI; PCL 6/5e (opcja) 

Systemy operacyjne Windows XP (32bit/64bit) 
Windows Vista (32bit/64bit) 
Windows 7 (32bit/64bit) 
Windows 2003 Server (32/64 bit) 
Windows 2008 Server (32/64 bit) 
Windows 2008 Server R2 

Czcionki drukarki 53 x PCL Latin 

 

Specyfikacja skanera 

Prędko ść skanowania w 
kolorze 

Do 20 skanów/minutę (150 dpi, podawanie przez opcjonalny 
automatyczny podajnik dokumentów); 
do 8 skanów/minutę (300 dpi, podawanie przez opcjonalny 
automatyczny podajnik dokumentów) 

Prędko ść skanowania w 
czerni 

Do 46 skanów/minutę (300 dpi, podawanie przez opcjonalny 
automatyczny podajnik dokumentów); 
do 23 str. skanów/minutę (600 dpi, podawanie przez opcjonalny 
automatyczny podajnik dokumentów) 

Rozdzielczo ść 
skanowania (dpi) 

Maks. 600 x 600 dpi 

Tryby skanowania Skanowanie TWAIN lokalne 
Skanowanie sieciowe TWAIN (opcja) 
Skanowanie do poczty elektronicznej (opcja) 
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Skanowanie do FTP (opcja) 
Skanowanie do SMB (opcja) 
Skanowanie do USB 

Formaty plików PDF; JPEG; TIFF 

Miejsca docelowe 
skanowania 

Wybieranie jednym przyciskiem: 32 pozycje; skrócone wybieranie: 250 
pozycji; obsługa LDAP 

 

Specyfikacja faksu 

Standard faksu Super G3 (opcja) 

Transmisja faksu Analogowa; i-Fax 

Rozdzielczo ść faksu (dpi) Standardowa, dokładna, superdokładna Maks.: 408x392 dpi 
Superdokładna przy podawaniu przez opcjonalny automatyczny 
podajnik dokumentów) 

Kompresja faksu MH; MR; MMR; JBIG 

Prędko ść modemu 
(Kbps) 

Do 33,6 Kbps 

Miejsca docelowe 
faksowania 

Wybieranie jednym przyciskiem: 32 pozycje; skrócone wybieranie: 250 
pozycji 

Funkcje faksowania PC faks; polling; transmisja z pamięci; książka numerów; ponawianie 
wybierania 

 

Specyfikacja systemu 

Standardowa pami ęć 
systemu (MB) 

128 MB 

Standardowe interfejsy USB 2.0 
10Base-T/100Base-TX Ethernet (optional) 

Protokoły sieciowe TCP/IP (IPv4; IPv6); HTTP; SNMP 

Automatyczny podajnik 
dokumentów 

(opcja) Odwracający; do 70 oryginałów; A5-A3; 35-128 
g/m²jednostronnie; 50-128 g/m² dwustronnie 

Rozmiar papieru A5- A3 
Niestandardowe rozmiary papieru: 90-297x140-432 mm 

Gramatura papieru (g/m²) 64-157 g/m² 

Pojemno ść papieru 
(arkusze) 

Standardowa: 250 arkuszy; maks.: 1350 arkuszy 

Standardowe podajniki 
papieru 

Taca 1:  250 arkuszy; A5-A3 Niestandardowe rozmiary papieru: 190-
297x140-432 mm 64-90 g/m² 
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Automatyczny dupleks (opcja) A5-A3; 64-90 g/m² 

Tryby wyka ńczania 
(opcja) 

Układanie grupowe; sortowanie; sortowanie elektroniczne wg 
algorytmu CrissCross 

Pojemno ść wyj ścia (z 
finiszerem) 

Maks.: 250 arkuszy 

Pobór energii 220 - 240 V / 50/60 Hz; mniej niż 1.25 kW/godz 

Wymiary systemu 
(Sz.xGł.xWys., mm) 

570 x 570 x 458 

Waga systemu (kg) 26,5 kg 

Funkcje systemu 

Konta u żytkowników Do 50 kont 

Aplikacje PageScope Web Connection 
PageScope NetCare Device Manager 
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OFERTA CENOWA 

 
 

 

KONICA-MINOLTA bizhub 215                                 3 250,- PLN 
128 MB pamięci, 1 uniwersalna kaseta na papier na 250 ark., pokrywa oryginałów, port USB , kontroler druku 
typu GDI, kolorowy skaner , port USB, taca odbiorcza na 250 ark. 
 
 

 

 

DOSTĘPNE WYPOSAŻENIE OPCJONALNE Cena w PLN 
DUPLEX – moduł druku dwustronnego 520 
Karta sieciowa Ethernet 750 
RADF – automatyczny podajnik oryginałów dwustronnych, 1 800 
Podajnik ręczny na 100 ark., 240 
Dodatkowa kaseta na papier  650 
Opcjonalny panel – do skanowania sieciowego (z kartą sieciową) 140 

 

 

 

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU:  

Gwarancja 3 lata bez limitu kopii !!! 

 

Umowa o Całkowitej Obsłudze Serwisowej  – w zamian za stałą opłatę za kopię A4 w 

wysokości 0,04 PLN netto Kserkop zapewnia dostawę wszystkich materiałów 

eksploatacyjnych, części zamiennych oraz serwis. Umowa zawierana jest na okres 3 lat bez 

limitu kopii/wydruków. 

 
 
 
Gwarancja standardowa: 24 miesiące do limitu 80 000 kopii/wydruków 
 
 
 
Powyższe ceny nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%. 
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Zapraszamy do kontaktu: 
 
handlowy@kserkop,pl 
www.kserkop.pl 
 
 
 


