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Prędkość A4/A3: 22/14 stron na minut

Format papieru: A6-SRA3, niestandardowe formaty i banner do 1,2 metr

9-calowy kolorowy panel dotykowy z obsług

Podajnik dokumentów dual

jednym przebiegu z prędkoś ą

Modułowe wykańczanie i opcjonalne podajniki papieru dla dostosowania konfiguracji

 

MyTab  
Dostosowany sterownik drukarki
 
Carbon Copy print  
Drukowania pojedynczych stron z ró
 
Bezpośredni druk  
Drukowanie plików PDF, XPS, docx, xlsx, pptx, JPEG, TIFF, PS i PCL
 
Inteligentne kolejki zada ń 
Niedrukowalne prace np. z powodu niedost
drukowania i faksowania) są pomijane przez kolejne zadania
 
Tryb oszcz ędzania tonera 
Pomaga oszczędzić toner, zmniejszaj
 

Podgl ąd zadania 
Ilustruje wybrane funkcje kopiowania na
 
Własna bar funkcja 
Do 2 x 7 funkcji kopiowania
kopiowania. 
 
Zabezpieczenie przed kopiowaniem
Druk ukrytego znak wodnego
 
 
Usuni ęcie czystych stron  
Automatyczne usuwanie pustych stron,
dwustronnych dokumentów. 
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Najważniejsze funkcje  
 

stron na minutę w kolorze i czerni. 

SRA3, niestandardowe formaty i banner do 1,2 metr

kolorowy panel dotykowy z obsługą multi-touch. 

ual-scan skanuje obie strony oryginałów dwustronnych w 

ędkością 160 obrazów na minutę. 

czanie i opcjonalne podajniki papieru dla dostosowania konfiguracji

Drukarka 
 

drukarki 

Drukowania pojedynczych stron z różnych półek 

Drukowanie plików PDF, XPS, docx, xlsx, pptx, JPEG, TIFF, PS i PCL 

Niedrukowalne prace np. z powodu niedostępnego rozmiaru papieru (dot. 
ą pomijane przez kolejne zadania 

 toner, zmniejszając zużycie tonera, np. dla wydruków roboczych

 
 

Kopiarka 
 

kopiowania na ekranie. 

funkcji kopiowania może być dowolnie wybieranych do 

abezpieczenie przed kopiowaniem  
znak wodnego bezpieczeństwa w tle, który pojawia się podczas kopiowania.

pustych stron, np. podczas kopiowania mieszanych 

 

SRA3, niestandardowe formaty i banner do 1,2 metra długości. 

scan skanuje obie strony oryginałów dwustronnych w 

czanie i opcjonalne podajniki papieru dla dostosowania konfiguracji. 

 kopiowania, 

ycie tonera, np. dla wydruków roboczych 

 głównego ekranu 

podczas kopiowania. 

mieszanych jedno i 
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Card shot 
Drukuje kopie przodu i tyłu oryginalnego
dowodu osobistego. 
 

 
Scan-to-Me/Home  
Bezpośrednie skanowanie na własny adres e
podstawie informacji z usługi Active Direktory
 
Podgl ąd skanowania 
Zapewnia w czasie rzeczywistym podgl
wysłaniem. 
 
Adnotacja skanowania 
Stemplowanie np. daty / godziny, numeru akt lub własnego tekstu na skanach w celach 
archiwizacyjnych. 
 
Programy skanowania 
Programowanie ustawień dla oryginału, pliku i miejsca przeznaczenia dla regularnych prac.
 
Usuni ęcie pustych strona. 
Automatyczne usuwanie pustych stron, np. podczas skanowania jedno
mieszanych dokumentów 

IP-Fax 
Wysyłanie faksów za pośrednictwem sieci pomi
Konica Minolta; obsługuje kolory jak równie
 
PC-Fax 
Bezpośrednia transmisja z komputera
 
Przekazywanie faksów 
Przekierowanie przychodzących faksów na e
 
Wspólna ksi ążka adresowa  
Wewnętrzna książka adresowa urz
na PC  
 
Wybór tacy  
Wybór podajnika/nośników oraz tacy wyj
przychodzących 
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tyłu oryginalnego dokumentu na tej samej stronie, np. 

 
Skaner 

rednie skanowanie na własny adres e-mail (Me) lub do folderu SMB (Home) na 
podstawie informacji z usługi Active Direktory 

Zapewnia w czasie rzeczywistym podgląd zeskanowanych oryginałów do sprawdzenia przed 

Stemplowanie np. daty / godziny, numeru akt lub własnego tekstu na skanach w celach 

ń dla oryginału, pliku i miejsca przeznaczenia dla regularnych prac.

Automatyczne usuwanie pustych stron, np. podczas skanowania jedno

 
 

Faks (opcja) 
 

średnictwem sieci pomiędzy urządzeniami wielofunkcyjnymi firmy 
Konica Minolta; obsługuje kolory jak również czerń-biel 

rednia transmisja z komputera 

ących faksów na e-mail lub do folderu SMB zamiast drukowania

 
ka adresowa urządzenia MFP może być wspólna z adresami faksowymi 

śników oraz tacy wyjściowej do łatwego odnajdywania 

 

 

 

, np. dla paszportu i 

mail (Me) lub do folderu SMB (Home) na 

d zeskanowanych oryginałów do sprawdzenia przed 

Stemplowanie np. daty / godziny, numeru akt lub własnego tekstu na skanach w celach 

 dla oryginału, pliku i miejsca przeznaczenia dla regularnych prac. 

Automatyczne usuwanie pustych stron, np. podczas skanowania jedno-i dwustronnych 

dzeniami wielofunkcyjnymi firmy 

mail lub do folderu SMB zamiast drukowania 

adresami faksowymi 

odnajdywania visbility faksów 
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Funkcje skrzynek  
Przechowywanie drukowanych, kopiowanych, skanowanych i faksowanych prac
późniejszego odwołania się do nich 
dokumentów, takich jak broszury, formularze, cenniki itp.
 
Personalna, Grupowa i publiczna
Definicja dostępu użytkownika do ró
 
Udost ępnianie  
Kopiowanie dokumentów ze skrzynki u
 
Dost ęp on-line  
Dostęp do plików w skrzynce uż
programu narzędziowego operatora skrzynki
 
skreślenie Auto  
Automatyczne usuwanie plików zapisan
okresie 

Uwierzytelnianie  
Dostęp użytkownika poprzez hasło, nazwa u
fingervein 
 
Prawa dost ępu 
Prawa dostępu do funkcji mogą
MFP) 
 
Szyfrowanie danych 
Szyfrowanie danych przechowywanych na twardym dysku i ochrona hasłem dost
dysku twardego 
 
Tymczasowe usuwanie danych
Dane kopiowanych, drukowanych, skanowanych i faksowanych prac s
usuwane po zakończeniu pracy
 
Bezpiecze ństwo sieci  
Wsparcie dla SSL / TLS, HTTPS, 802.1x i IPsec
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Skrzynki u żytkowników 
 

Przechowywanie drukowanych, kopiowanych, skanowanych i faksowanych prac
do nich w celu wysyłania i drukowania - dla czę

dokumentów, takich jak broszury, formularze, cenniki itp. 

Personalna, Grupowa i publiczna  
ytkownika do różnych skrzynek 

wanie dokumentów ze skrzynki użytkownika do skrzynki użytkownika

p do plików w skrzynce użytkownika za pomocą przeglądarki internet
operatora skrzynki 

Automatyczne usuwanie plików zapisanych w skrzynce użytkownika po okreś

 

Ochrona 
 

ytkownika poprzez hasło, nazwa użytkownika + hasło, ID skanera karta lub 

pu do funkcji mogą być przyznawane na poziomie użytkownika (do 1000 kont na 

Szyfrowanie danych przechowywanych na twardym dysku i ochrona hasłem dost

Tymczasowe usuwanie danych  
Dane kopiowanych, drukowanych, skanowanych i faksowanych prac są

czeniu pracy 

Wsparcie dla SSL / TLS, HTTPS, 802.1x i IPsec 
 
 
 
 
 
 

 

Przechowywanie drukowanych, kopiowanych, skanowanych i faksowanych prac  do 
dla często drukowanych 

ytkownika 

darki internetowej lub 

ytkownika po określonym z góry 

ytkownika + hasło, ID skanera karta lub 

nika (do 1000 kont na 

Szyfrowanie danych przechowywanych na twardym dysku i ochrona hasłem dostępu do 

Dane kopiowanych, drukowanych, skanowanych i faksowanych prac są automatycznie 
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Dynamiczny eco zegar  
Automatyczna analiza czasu pracy i dostosowanie harmonogramu trybu u
 
ECO scan  
Skanowanie dokumentów bez rozgrzewania 
 
ECO print 
Ekran panela dotykowego 
 
Timer tygodniowy  
Ustawienia timera trybu uśpienia na dzie
 
miernik ECO 
Licznik dla powiązanych elementów np. ECO zu

 

Corner stapling   

Two-hole punching  

Duplex    

Sheet insertion, report  

Booklet   

Banner printing 
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Środowisko 

 

Automatyczna analiza czasu pracy i dostosowanie harmonogramu trybu u

Skanowanie dokumentów bez rozgrzewania silnika druku 

 nie świeci się w przypadku drukowania z trybu u

śpienia na dzień tygodnia. 

zanych elementów np. ECO zużycie energii 

 

Wykańczanie 

 2-point stapling 

 Four-hole punching 

 Combined mixplex/ mixmedia 

 Letter fold 

 Offset storting 

 

Automatyczna analiza czasu pracy i dostosowanie harmonogramu trybu uśpienia 

 w przypadku drukowania z trybu uśpienia 
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Specyfikacja kopiarki  

Proces kopiowania  

System tonera  

Prędko ść druku / kopiowania A4 w czerni (kopii/min.)

Prędko ść druku / kopiowania A4 w kolorze 

Prędko ść druku / kopiowania A3 w czerni (kopii

Prędko ść druku / kopiowania A4 w kolorze 

Prędko ść w dupleksie A4 w czerni (kopii/min.)

Prędko ść w dupleksie A4 w kolorze (kopii/min.)

Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni (sek.)

Czas pierwszej kopii / wydruku w 

Czas nagrzewania (sek.) 

Rozdzielczo ść kopiowania (dpi)  

Skala szaro ści  

Format oryginału  

Skalowanie 

Funkcje kopiowania 

Specyfikacja drukarki  

Rozdzielczo ść drukowania (dpi)  

Prędko ść CPU kontrolera  

Konica Minolta Bizhub C224e 

Elektrostatyczny laserowy, tandem po

Toner polimeryzowany Simitri® HD

 druku / kopiowania A4 w czerni (kopii/min.)  22 

 druku / kopiowania A4 w kolorze 22 

 druku / kopiowania A3 w czerni (kopii /min.)  14 

 druku / kopiowania A4 w kolorze 14 

 w dupleksie A4 w czerni (kopii/min.)  22 

 w dupleksie A4 w kolorze (kopii/min.)  22 

Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni (sek.)  6,9 

Czas pierwszej kopii / wydruku w kolorze (sek.)  8,3 

Około 20 (Czas nagrzewania mo
zależności od środowiska pracy i warunków 
używania) 

 600 x 600 

256 poziomów 

A5-A3 

25-400% (w kroku co 0,1%) 
Automatyczne skalowanie 

Rozdział, dodawanie okładek i przekładek
Kopia testowa 
Wydruk testowych ustawień 
Funkcje cyfrowe 
Pamięć ustawień prac 
Tryb plakatu, powtarzanie obrazu
Nakładki 
Znaki wodne 
Stemplowanie 
Ochrona kopii 
Kopiowanie dokumentów toż

 Odpowiednik 1800 x 600 

800 MHz 

 

Elektrostatyczny laserowy, tandem pośredni 

Toner polimeryzowany Simitri® HD 

Około 20 (Czas nagrzewania może się różnić w 
rodowiska pracy i warunków 

400% (w kroku co 0,1%)  

Rozdział, dodawanie okładek i przekładek 

 

Tryb plakatu, powtarzanie obrazu 

Kopiowanie dokumentów tożsamości 
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Język opisu strony 

Systemy operacyjne 

Czcionki drukarki  

Funkcje drukowania 

Specyfikacja skanera  

Prędko ść skanowania w kolorze (skan./min.)

Prędko ść skanowania w czerni (skan./min.)

Rozdzielczo ść skanowania (dpi)  

Tryby skanowania 

Formaty plików 
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PCL 6 (XL3.0), PCL 5c 
PostScript 3 (CPSI 3016) 
XPS 

Windows XP (32/64) 
Windows VISTA (32/64) 
Windows 7 (32/64) 
Windows 8 (32/64) 
Windows Server 2003 (32/64)
Windows Server 2008 (32/64)
Windows Server 2008 R2 (64)
Windows Server 2012 (64) 
Macintosh OS X 10.x 
Unix, Linux, Citrix 

80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin

Bezpośredni druk plików PCL, PS; TIFF, XPS, 
PDF oraz zaszyfrowanych plików PDF; OOXML 
(DOCX, XLSX, PPTX); 
Mixmedia (drukowanie dokumentu na ró
mediach) 
Mixplex (drukowanie dokumentu w trybie 
jednostronnym i dwustronnym
Programowanie prac Easy Set
Nakładki 
Znaki wodne 
Ochrona kopii 

 skanowania w kolorze (skan./min.)  RADF- 80 str./min., Dual-Scan 

 skanowania w czerni (skan./min.)  RADF- 80 str./min., Dual-Scan 

 Maks.: 600 x 600 

Scan-to-eMail (Scan-to-Me) 
Scan-to-SMB (Scan-to-Home)
Scan-to-FTP 
Scan-to-Box 
Scan-to-USB 
Scan-to-WebDAV 
Scan-to-DPWS 
Network TWAIN scan 

JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a and 1b (optional); 
compact PDF; encrypted PDF; searchable PDF 
(optional); XPS; compact XPS; PPTX; searchable 
PPTX (optional); searchable DOCX/XLSX 
(optional) 

 

Windows Server 2003 (32/64) 
Windows Server 2008 (32/64) 
Windows Server 2008 R2 (64) 

 

137x PostScript 3 Emulation Latin 

redni druk plików PCL, PS; TIFF, XPS, 
PDF oraz zaszyfrowanych plików PDF; OOXML 

Mixmedia (drukowanie dokumentu na różnych 

Mixplex (drukowanie dokumentu w trybie 
jednostronnym i dwustronnym 
Programowanie prac Easy Set 

can -160 str../min. 

can -160 str../min. 

 
Home) 

JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a and 1b (optional); 
compact PDF; encrypted PDF; searchable PDF 
(optional); XPS; compact XPS; PPTX; searchable 
PPTX (optional); searchable DOCX/XLSX 
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Miejsca docelowe skanowania 

Funkcje skanowania 

Specyfikacja skrzynek u żytkownika

Maks. ilo ść przechowywanych dokumentów

Rodzaje skrzynek 

Rodzaje skrzynek systemowych  

Funkcjonalno ść skrzynek u żytkownika

Specyfikacja faksu  

Standard faksu  

Transmisja faksu  

Rozdzielczo ść faksu (dpi)  

Kompresja faksu  

Prędko ść modemu (Kbps)  

Miejsca docelowe faksowania  

Funkcje faksowania 

Specyfikacja systemu  

Standardowa pami ęć systemu (MB)

Standardowy dysk twardy (GB)  

Standardowe interfejsy 

Konica Minolta Bizhub C224e 

2100 (pojedyncze + grupowe)
Obsługa LDAP 

Adnotacje do plików PDF (tekst/czas/data)
Do 400 programów prac 

żytkownika   

 przechowywanych dokumentów  Do 3000 dokumentów lub 10000 stron

Publiczna 
Personalne (z hasłem lub autoryzacj
Grupowe (z autoryzacją) 

 
Poufny wydruk 
Drukowanie szyfrowanych plików PDF
Odbiór faksu 
Faks polling 

żytkownika  
Ponowny wydruk, łączenie, pobieranie, wysyłanie 
(email/FTP/SMB i Faks), kopiowanie do innej 
skrzynki 

Super G3 (opcja) 

Analogowy, i-Fax, kolorowy i-Fax (RFC3949
Fax,  

Maks.: 600 x 600 (ultra-fine) 

MH, MR, MMR, JBIG 

Do 33,6 

2100 (pojedyncze + grupowe)

Polling 
Wysyłanie opóźnione 
PC-Fax 
Odbiór do skrzynki poufnej 
Odbiór do eMail/FTP/SMB 
Do 400 programów prac 

 

systemu (MB)  2048 

250 

10-Base-T/100-Base-T/1,000
USB 2.0 

 

2100 (pojedyncze + grupowe) 

Adnotacje do plików PDF (tekst/czas/data) 

Do 3000 dokumentów lub 10000 stron 

autoryzacją) 

Drukowanie szyfrowanych plików PDF 

czenie, pobieranie, wysyłanie 
kopiowanie do innej 

Fax (RFC3949-C), IP-

2100 (pojedyncze + grupowe) 

T/1,000-Base-T Ethernet 
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Protokoły sieciowe 

Rodzaje ramek  

Automatyczny podajnik dokumentów

Rozmiar papieru 

Gramatura papieru (g/m²)  

Pojemno ść papieru (arkusze)  

Standardowe podajniki papieru  

Automatyczny dupleks  

Pojemno ść wyj ścia (bez finiszerem)

Rekomendowane obci ążenie miesi ę

Maksymalne obci ążenie miesi ęczne kopii/wydruków

Wydajno ść toneru  Black  

Wydajno ść tonerów CMY  

Pobór energii  

Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm)

Waga systemu (kg)  

Funkcje systemu  

Konica Minolta Bizhub C224e 

TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, 
AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, 
HTTP 

Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, 
Ethernet SNAP 

Automatyczny podajnik dokumentów  Do 100 oryginałów, 
A6-A3 
35-163 g/m² R-ADF 

A6-SRA3  
format użytkownika 
maks. format papieru 1200 x 297 mm

52-300 

Standard: 1150 
Maks: 3650 

 

Taca 1:  500 arkuszy 
A5-A3, 52-256 g/m² 
Taca 2:  500 arkuszy 
A5-SRA3, 52-256 g/m² 
Podajnik r ęczny:  150 arkuszy
A6 – SRA3 oraz banner (297 x 1200mm), format 
użytkownika 
60 - 300 gsm 

A5-SRA3,  52-256 g/m² 

cia (bez finiszerem)  Maks.: 250 arkuszy 

enie miesi ęczne 25,000 stron 

ęczne kopii/wydruków  80,000 stron 

27,000 

25,000 

Poniżej 1,5 KW 

Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm)  615 x 685 x 779 

Około 85 

 

 

TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, 
AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, 

Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, 

maks. format papieru 1200 x 297 mm 

150 arkuszy 
SRA3 oraz banner (297 x 1200mm), format 
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Bezpiecze ństwo 

Konta u żytkowników 

Aplikacje 

Konica Minolta Bizhub C224e 

ISO 15408 EAL3 (w certyfikacji), IEEE 2600.1 
compliant, Filtrowanie adresów IP i blokowanie 
portów, Obsluga protokołów komunikacyjnych 
SSL2, SSL3 i TSL1.0 
Obsługa IPsec, IEEE 802.1x
Autoryzacja użytkownika 
Zapis autoryzacji 
Wydruk poufny 
Nadpisywanie dysku twardego (8 mo
Szyfrowanie dysku twardego (AES 256)
Automatyczne czyszczenie danych i pami
Odbiór poufny faksów 
Szyfrowanie danych drukujących u
 

Do 1000 kont użytkowników 
Obsługa Active Directory (login + hasło + e
katalog smb) 
Definicja funkcji dostępu użytkownika
Autoryzacja biometryczna (układ 
Karty zbliżeniowe IC-Card (czytnik kart IC
reader) - opcja 

PageScope Net Care Device Manager
PageScope Data Administrator
PageScope Box Operator 
PageScope Direct Print 
Print Status Notifier 
Driver Packaging Utility 
Log Management Utility 

 

 

ISO 15408 EAL3 (w certyfikacji), IEEE 2600.1 
adresów IP i blokowanie 

portów, Obsluga protokołów komunikacyjnych 

Obsługa IPsec, IEEE 802.1x 

Nadpisywanie dysku twardego (8 możliwości) 
Szyfrowanie dysku twardego (AES 256) 

tyczne czyszczenie danych i pamięci 

Szyfrowanie danych drukujących użytkowników 

 
Obsługa Active Directory (login + hasło + e-mail + 

ę żytkownika 
Autoryzacja biometryczna (układ żył palca) - opcja 

Card (czytnik kart IC-Card 

PageScope Net Care Device Manager 
PageScope Data Administrator 
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Zapraszam do kontaktu: 
 
handlowy@kserkop,pl 
www.kserkop.pl 
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