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Funkcje kluczowe  

• Centrum obiegu dokumentów o wydajności 36 str./min. (A4) w czerni i w kolorze

• Nośniki od A6 do SRA3, baner 1.2 m i gramatura mediów 52 

• Nowoczesny 9-calowy kolorowy panel dotykowy z funkcj

• Pojemność papieru 500 + 500 arkuszy oraz 150 arkuszy z podajnika bocznego

• Pamięć 2 GB, dysk twardy 250 GB i standardowy Gigabit Ethernet

Uczyń druk bardziej efektownym 

 
Optimized Print Services to zestaw usług, które pozwol
wdrożenie umożliwi Ci obniżenie kosztów druku, zwi
przedsiębiorstwa. 

Matryca technologiczna 
 
Kontroler Emperon™ 
 
Toner Simitri® HD 
 
Obsługa sieci wewnętrznych (IWS) 
 
Technologia OpenAPI 
 
Technologia i-Option 
 
CS Remote Care 

Drukowanie 

MyTab/Moja Zakładka 
Indywidualna konfiguracja sterownika drukowania

Druk w trybie „samokopiuj ącym”
Druk pojedynczych stron z wielu podajników

Druk bezpo średni 
Drukowanie bez sterowników plików PDF, XPS, DOCx, XLSx, PPTx, JPEG, TIFF, PS i PCL

Inteligentna kolejka zada ń 
Zadania niemożliwe do wydrukowania, np. z powodu niedost
(kopiowanie, drukowanie i faksowanie), s

Tryb oszcz ędzania tonera 
Pomaga oszczędzać toner, ograniczaj

Kopiowanie 

Podgl ąd zadań 
Pokazuje wybrane funkcje kopiowania na ekranie
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ści 36 str./min. (A4) w czerni i w kolorze 

niki od A6 do SRA3, baner 1.2 m i gramatura mediów 52 – 300 g/m2 

calowy kolorowy panel dotykowy z funkcją “multi-touch” 

 papieru 500 + 500 arkuszy oraz 150 arkuszy z podajnika bocznego 

 2 GB, dysk twardy 250 GB i standardowy Gigabit Ethernet 

Optimized Print Services to zestaw usług, które pozwolą usprawnić funkcjonowanie biurowej infrastruktury drukującej w Twojej firmie. Ich 
enie kosztów druku, zwiększenie kontroli nad produkcją dokumentów oraz optymalizację ich obiegu wewn

 
 

Indywidualna konfiguracja sterownika drukowania 

ącym”  
pojedynczych stron z wielu podajników 

Drukowanie bez sterowników plików PDF, XPS, DOCx, XLSx, PPTx, JPEG, TIFF, PS i PCL

liwe do wydrukowania, np. z powodu niedostępności odpowiedniego rozmiaru papi
(kopiowanie, drukowanie i faksowanie), są omijane przez następne zadania z kolejki

 toner, ograniczając jego zużycie np. na wydruki próbne 

Pokazuje wybrane funkcje kopiowania na ekranie 

 

 

ącej w Twojej firmie. Ich 
 dokumentów oraz optymalizację ich obiegu wewnątrz 

Drukowanie bez sterowników plików PDF, XPS, DOCx, XLSx, PPTx, JPEG, TIFF, PS i PCL 

ci odpowiedniego rozmiaru papieru 
pne zadania z kolejki 
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Niestandardowy pasek funkcji  
Dla ekranu głównego kopiowania mo

Ochrona kopii 
Drukowanie ukrytego znaku wodnego w tle, który pojawia si

Usuwanie niezadrukowanych stron
Automatyczne kasowanie niezadrukowanych stron, np. podczas kopiowania dokumentów 
jednostronnych i dwustronnych 

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

 
Skanowanie 

Skanowanie na adres e- mail u ż
Skanowanie bezpośrednio na własny adres e
zależności od informacji znajdują

Podgl ąd skanu 
Zapewnia podgląd zeskanowanych oryginałów w czasie rzeczywistym,
przed wysłaniem 

Nanoszenie adnotacji na skany
Umieszczanie np. daty/godziny, numeru archiwum lub wybranego tekstu w celach archiwizacyjnych

Programy skanowania 
Ustawianie pliku oryginału, pliku skanu

Usuwanie niezadrukowanych stron
Automatyczne kasowanie niezadrukowanych stron, np. podczas skanowania dokumentów 
jednostronnych i dwustronnych 

 
Faksowanie 

Faks IP 
Wysyłanie faksów za pośrednictwem s
obsługa faksów w kolorze i w czerni

Faks PC 
Bezpośrednia transmisja z komputera

Przesyłanie faksów 
Przesyłanie przychodzących faksów e
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Dla ekranu głównego kopiowania można wybrać do 2 x 7 dowolnych funkcji kopiowania

Drukowanie ukrytego znaku wodnego w tle, który pojawia się podczas kopiowania

Usuwanie niezadrukowanych stron  
kasowanie niezadrukowanych stron, np. podczas kopiowania dokumentów 

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

mail u żytkownika/do wyb ranego folderu na komputerze
rednio na własny adres e-mail (Scan-to-Me) lub do folderu (Scan

ci od informacji znajdujących w Active Directory 

d zeskanowanych oryginałów w czasie rzeczywistym, umożliwiają

Nanoszenie adnotacji na skany  
Umieszczanie np. daty/godziny, numeru archiwum lub wybranego tekstu w celach archiwizacyjnych

Ustawianie pliku oryginału, pliku skanu i lokalizacji docelowej dla regularnych zadań

Usuwanie niezadrukowanych stron  
Automatyczne kasowanie niezadrukowanych stron, np. podczas skanowania dokumentów 

średnictwem sieci między urządzeniami wielofunkcyjnymi Konica Minolta, 
obsługa faksów w kolorze i w czerni 

rednia transmisja z komputera 

cych faksów e-mailem lub do folderu SMB, zamiast drukowania

 

 do 2 x 7 dowolnych funkcji kopiowania 

 podczas kopiowania 

kasowanie niezadrukowanych stron, np. podczas kopiowania dokumentów 

ranego folderu na komputerze  
Me) lub do folderu (Scan-to-Home) w 

żliwiając ich sprawdzenie 

Umieszczanie np. daty/godziny, numeru archiwum lub wybranego tekstu w celach archiwizacyjnych 

i lokalizacji docelowej dla regularnych zadań skanowania 

Automatyczne kasowanie niezadrukowanych stron, np. podczas skanowania dokumentów 

dzeniami wielofunkcyjnymi Konica Minolta, 

mailem lub do folderu SMB, zamiast drukowania 
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Wspólna ksi ążka adresowa 
Wewnętrzna książka adresowa moż

Wybór podajników 
Wybór tacy odbiorczej / podajnika papieru dla lepszej widoczno

 
Skrzynka użytkownika 

Funkcja skrzynki u żytkownika  
Przechowywanie często powtarzanych zada
pamięci do ponownego przesyłania i drukowania . Funkcja przydatna dla takich dokumentów jak 
broszury, formularze, cenniki itp. 

Osobiste, grupowe i publiczne
Definicje dostępu użytkowników dla ró

Udost ępnianie 
Kopiowanie dokumentów z jednej skrzynki u

Dost ęp online 
Dostęp do skrzynki użytkownika za pomoc

Automatyczne usuwanie 
Automatyczne usuwanie plików prze
czasu 

Zwiń 
Bezpieczeństwo 

Uwierzytelnianie 
Dostęp użytkowników za pomocą
układu naczyń krwionośnych w palcu

Uprawnienia dost ępu 
Uprawnienia dostępu można przyznawa
wielofunkcyjnym) 

Szyfrowanie danych 
Szyfrowanie danych przechowywanych na dysku twardym oraz ochrona hasłem dost
twardego 

Usuwanie danych tymczasowych z pam
Dane na temat zadań kopiowania, drukowania, skanowania i faksowania s
po zakończeniu zadania 

Bezpiecze ństwo sieciowe 
Obsługa SSL/TLS, HTTPS, 802.1x i IPsec
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ka adresowa może być dzielona z komputerem klienta faksów 

Wybór tacy odbiorczej / podajnika papieru dla lepszej widoczności faksów przychodz

 
sto powtarzanych zadań drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania w 

ci do ponownego przesyłania i drukowania . Funkcja przydatna dla takich dokumentów jak 
 

Osobiste, grupowe i publiczne  
ników dla różnych skrzynek użytkownika 

Kopiowanie dokumentów z jednej skrzynki użytkownika do innej 

ytkownika za pomocą przeglądarki lub oprogramowania 

Automatyczne usuwanie plików przechowywanych w skrzynce użytkownika po upływie okre

ytkowników za pomocą hasła, nazwy użytkownika + hasła, karty ID lub za pomoc
nych w palcu 

żna przyznawać na poziomie użytkownika (do 1000 kont w urz

Szyfrowanie danych przechowywanych na dysku twardym oraz ochrona hasłem dost

Usuwanie danych tymczasowych z pam ięci 
 kopiowania, drukowania, skanowania i faksowania są usuwane automatycznie 

Obsługa SSL/TLS, HTTPS, 802.1x i IPsec 

 

 

ci faksów przychodzących 

 drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania w 
ci do ponownego przesyłania i drukowania . Funkcja przydatna dla takich dokumentów jak 

ytkownika po upływie określonego 

ytkownika + hasła, karty ID lub za pomocą skanera 

ytkownika (do 1000 kont w urządzeniu 

Szyfrowanie danych przechowywanych na dysku twardym oraz ochrona hasłem dostępu do dysku 

ą usuwane automatycznie 
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Rozwiązanie EKO 

Dynamiczny licznik „ECO timer”
Automatyczna analiza godzin pracy i korekta godzin dla trybu u

Skanowanie w trybie EKO 
Skanowanie dokumentów bez nagrzewania silnika drukarki

Drukowanie w trybie EKO 
Panel dotykowy nie podświetla się

Tygodniowy harmonogram trybów pracy
Ustawienie trybu uśpienia na podstawie dnia i daty

Licznik „ECO" 
Licznik wartości związanych z ekologi

 
Wykończenie 
 
 

 Zszywanie narożne 
 

 Wstawianie gotowych przekładek, raportowanie 
 

 Druk bannerowy 
 

 Dziurkowanie czteropozycyjne 
 

 Składanie listów 
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Dynamiczny licznik „ECO timer”  
zin pracy i korekta godzin dla trybu uśpienia 

Skanowanie dokumentów bez nagrzewania silnika drukarki 

świetla się w trakcie drukowania z trybu uśpienia 

Tygodniowy harmonogram trybów pracy  
pienia na podstawie dnia i daty 

zanych z ekologią, np. zużycia energii 

 Dziurkowanie dwupozycyjne  Druk dwustronny

Wstawianie gotowych przekładek, raportowanie  Składanie broszur

 Zszywanie dwupunktowe  

Dziurkowanie czteropozycyjne  Łączenie druku jednostronnego i dwustronnego

 Sortowanie z przesunięciem  
 
 
 
 
 

 

Druk dwustronny 

Składanie broszur 

czenie druku jednostronnego i dwustronnego 
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Specyfikacja  

Systemy operacyjne 

Specyfikacja kopiarki 

Proces kopiowania  Elektrostatyczne kopiowanie laserowe, Tandemowe, po

System tonera  Polimeryzowany toner Simitri® HD

Prędko ść druku / 
kopiowania A4 w 
czerni 

36 str./min.

Prędko ść druku / 
kopiowania A4 w 
kolorze 

36 str./min.

Prędko ść druku / 
kopiowania A3 w 
czerni 

18 str./min.

Prędko ść druku / 
kopiowania A3 w 
kolorze 

18 str./min.

Prędko ść w 
dupleksie A4 w 
czerni 

36 str./min.

Prędko ść w 
dupleksie A4 w 
kolorze 

36 str./min.

Czas pierwszej 
kopii / wydruku w 
czerni 

5.3 sek. 

Czas pierwszej 
kopii / wydruku w 
kolorze 

6.9 sek. 

Czas nagrzewania 
(sek.) 

Ok. 20 sek. *
* Czas przygotowania do pracy mo
od środwiska pracy

Rozdzielczo ść 
kopiowania (dpi) 

600 x 600

Skala szaro ści  256 odcieni

Kopiowanie 
wielokrotne 

1-9,999 

Konica Minolta Bizhub C364e 

 

Elektrostatyczne kopiowanie laserowe, Tandemowe, pośrednie 

Polimeryzowany toner Simitri® HD 

36 str./min. 

36 str./min. 

18 str./min. 

18 str./min. 

36 str./min. 

36 str./min. 

 

 

Ok. 20 sek. * 
* Czas przygotowania do pracy może różnić się w zależności 
środwiska pracy 

600 x 600 

256 odcieni 
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Format oryginału  A5-A3 

Skalowanie  25-400% w odst

Funkcje 
kopiowania 

Wstawianie rozdziałów; okładek i stron; kopia próbna
(drukowana i ekranowa); druk próbny do regulacji; funkcje 
grafiki cyfrowej; pami
powtarzanie obrazu; nakładanie (opcjonalne); piecz
ochrona kopii

Specyfikacja drukarki 

Rozdzielczo ść 
drukowania (dpi) 

1,800 x 600
1,200 x 1,200

Prędko ść CPU 
kontrolera 

800 MHz 

Język opisu strony  PostScript 3

Systemy 
operacyjne 

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

Czcionki drukarki  80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin

Funkcje 
drukowania 

Bezpośredni wydruk plików PCL, PS, TIFF, XPS, PDF,
szyfrowanych PDF i OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); Mixmedia 
i Mixplex; łatwe programowanie zada
znak wodny; ochrona kop
Copy”/”Samokopia”

Specyfikacja skanera 

Prędko ść 
skanowania w 
kolorze 

Do 160 oryg./min. (z opcjonalnym DF
Do 80 oryg./min. (z opcjonalnym DF

Prędko ść 
skanowania w 
czerni 

Do 160 oryg./min. (z opcjonalnym DF
Do 80 oryg./min. (z opcjonalnym DF

Rozdzielczo ść 
skanowania (dpi) 

Maks.: 600 x 600

Tryby skanowania  Skanowanie do eMail (Skanuj do Mnie)
Skanowanie do SMB/LAN (Skanuj do mnie)
Skanowanie do FTP
Skanowanie do Skrzynki U
Skanowanie do USB
Skanowan

Konica Minolta Bizhub C364e 

400% w odstępach 0.1%; automatyczne powiększenie 

Wstawianie rozdziałów; okładek i stron; kopia próbna 
(drukowana i ekranowa); druk próbny do regulacji; funkcje 
grafiki cyfrowej; pamięć ustawień zadań; tryb plakatu; 
powtarzanie obrazu; nakładanie (opcjonalne); pieczętowanie; 
ochrona kopii 

1,800 x 600 
1,200 x 1,200 

 

PostScript 3  

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 

80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin 

średni wydruk plików PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, 
szyfrowanych PDF i OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); Mixmedia 
i Mixplex; łatwe programowanie zadań "Easy Set”; nakładanie; 
znak wodny; ochrona kopii; druk w trybie "Carbon 
Copy”/”Samokopia” 

Do 160 oryg./min. (z opcjonalnym DF-701) 
Do 80 oryg./min. (z opcjonalnym DF-624) 

Do 160 oryg./min. (z opcjonalnym DF-701) 
oryg./min. (z opcjonalnym DF-624) 

Maks.: 600 x 600 

Skanowanie do eMail (Skanuj do Mnie) 
Skanowanie do SMB/LAN (Skanuj do mnie) 
Skanowanie do FTP 
Skanowanie do Skrzynki Użytkownika 
Skanowanie do USB 
Skanowanie do WebDAV 

 

szyfrowanych PDF i OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); Mixmedia 
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Skanowanie do DPWS
Skanowanie sieciowe TWAIN

Formaty plików  JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a i 1b (opcja); PDF kompaktowy; 
szyfrowany PDF; przeszukiwalny PDF (opcja); XPS;
kompaktowy XPS; PPTX; przeszukiwalny PPTX (opcja);
przeszukiwalny DOCX/XLSX (

Miejsca docelowe 
skanowania 

2,100 (pojedyncze + grupy); obsługa LDAP

Funkcje 
skanowania 

Adnotacje(tekst/czas/data) dla PDF;
do 400 programowalnych zada
podgląd skanu w czasie rzeczywistym

Specyfikacja faksu 

Standard faksu  Super G3 (opcja)

Transmisja faksu  Analogowa
i-Fax 
Kolorowy i
IP-Fax 

Rozdzielczo ść 
faksu (dpi) 

Maks.: 600 x 600 dpi (ultra

Kompresja faksu  MH; MR; MMR; JBIG

Prędko ść modemu 
(Kbps) 

Do 33.6 Kbps

Miejsca docelowe 
faksowania 

2,100 (pojedyncze + grupy)

Funkcje faksowania  Odpytywanie; przesuni
skrzynki poufnej;
Odbiór do e

Specyfikacja skrzynek użytkownika

Maks. ilo ść 
przechowywanych 
dokumentów 

Do 3,000 dokumentów lub 10,000 stron

Rodzaje skrzynek  Publiczne
Osobiste (z hasłem i autoryzacj
Grupowe (z autoryzacj

Rodzaje skrzynek 
systemowych 

Bezpieczny wydruk
Szyfrowany wydruk PDF
Obiór faksów, Odpytywanie faksów

Funkcjonalno ść 
skrzynek 
użytkownika 

Ponowny wydruk; Ł
Pobieranie
Wysyłanie (e
Kopiowanie pomi
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Skanowanie do DPWS 
Skanowanie sieciowe TWAIN 

JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a i 1b (opcja); PDF kompaktowy; 
szyfrowany PDF; przeszukiwalny PDF (opcja); XPS; 
kompaktowy XPS; PPTX; przeszukiwalny PPTX (opcja); 
przeszukiwalny DOCX/XLSX (opcja) 

2,100 (pojedyncze + grupy); obsługa LDAP 

Adnotacje(tekst/czas/data) dla PDF;  
do 400 programowalnych zadań; 

ąd skanu w czasie rzeczywistym 

Super G3 (opcja) 

Analogowa 

Kolorowy i-Fax (RFC3949-C) 

Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine) 

MH; MR; MMR; JBIG 

Do 33.6 Kbps 

2,100 (pojedyncze + grupy) 

Odpytywanie; przesunięcie czasowe; PC-Faks; odbiór do 
skrzynki poufnej; 
Odbiór do e-mail/FTP/SMB; do 400 programów zadań 

żytkownika 

Do 3,000 dokumentów lub 10,000 stron 

Publiczne 
Osobiste (z hasłem i autoryzacją) 
Grupowe (z autoryzacją) 

Bezpieczny wydruk 
Szyfrowany wydruk PDF 
Obiór faksów, Odpytywanie faksów 

Ponowny wydruk; Łączenie 
anie 

Wysyłanie (e-mail/FTP/SMB and Fax) 
Kopiowanie pomiędzy skrzynkami 
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Specyfikacja systemu 

Standardowa 
pami ęć systemu 
(MB) 

2,048 (standard)

Standardowy dysk 
twardy (GB) 

250 (standard)

Standardowe 
interfejsy 

10-Base-
USB 2.0 

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

Rodzaje ramek  Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP

Automatyczny 
podajnik 
dokumentów 

Do 100 oryginałów; A6
dostępne podajniki RADF lub Dualscan ADF

Rozmiar papieru  A6-SRA3, własne formaty papieru;
papier banerowy maks. 1,200 x 297 mm

Gramatura papieru 
(g/m²) 

52-300 g/m²

Pojemno ść papieru 
(arkusze) 

Standard: 1,150
Maks.: 3,650 arkuszy

Standardowe 
podajniki papieru 

Taca 1: 500 arkuszy, A5
Taca 2:  500 arkuszy, A5
Podajnik
papieru, baner, 60

Opcjonalne 
podajniki papieru 

Taca 3: 500 arkuszy, A5
Taca 3 + 
Kaseta o

Automatyczny 
dupleks 

A5-SRA3; 52

Tryby wyka ńczania 
(opcja) 

Przesunię
dziurkowaine; składanie w pół; skład

Pojemno ść wyj ścia 
(z finiszerem) 

Maks.: 3,300 arkuszy

Pojemno ść wyj ścia 
(bez finiszera) 

Maks.: 500 arkuszy

Zszywanie  Maks.: 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze okładki (do 209 
g/m²) 

Pojemno ść 
zszywania 

Maks. 1,000 arkuszy

Składanie do listu  Do 3 arkuszy jednocze

Konica Minolta Bizhub C364e 

2,048 (standard) 

250 (standard) 

-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet 
 

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

Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP 

Do 100 oryginałów; A6-A3; 35-163 g/m² 
ępne podajniki RADF lub Dualscan ADF 

SRA3, własne formaty papieru; 
papier banerowy maks. 1,200 x 297 mm 

300 g/m² 

Standard: 1,150 
Maks.: 3,650 arkuszy 

500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m² 
500 arkuszy, A5-SRA3, 52-256 g/m² 

Podajnik  ręczny:  150 arkuszy, A6-SRA3, własne formaty 
papieru, baner, 60-300 g/m² 

500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m² 
 4: 2x 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m² 

o dużej pojemno ści:  2,500 arkuszy, A4, 52-256 g/m² 

SRA3; 52-256 g/m² 

Przesunięcie; grupowanie; sortowanie; zszywanie; 
dziurkowaine; składanie w pół; składanie w list; broszura 

Maks.: 3,300 arkuszy 

Maks.: 500 arkuszy 

Maks.: 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze okładki (do 209 

Maks. 1,000 arkuszy 

Do 3 arkuszy jednocześnie 
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Składanie do listu 
(pojemno ść) 

Maks.: 30 arkuszy (taca odbiorcza); nielimitowane

Broszura  Maks.: 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 arkusz okładki (do 209 
g/m²) 

Pojemno ść tacy 
odbiorczej na 
broszury 

Maks.: 100 

Pobór energii  220-240 V / 50/60 Hz
poniżej 1.5 kW (system)

Wymiary systemu 
(Sz.xGł.xWys., mm) 

615 x 685 x 779 mm (bez ADF dolnej tacy na papier)

Waga systemu (kg)  Ok. 85 kg.

Funkcje systemu 

Bezpiecze ństwo  ISO 15408 EAL3; 
filtrowanie IP i blokowanie portów;
komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TSL1.0;
obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x; uwierzytelnianie 
użytkowników; dziennik uwierzytelniania; bezpieczne 
drukowanie; nadpisywanie dysku twardego (8 metod)
szyfrowanie danych na dysku twardym (AES 128);
automatyczne usuwanie danych z pami
poufnych faksów; szyfrowanie danych druku u
ochrona przed kopiowaniem (Ochrona hasłem) 

Konta 
użytkowników 

Do 1000 kont u
(login + hasło + e
Definiowanie dost
Uwierzytelnianie biometryczne (układ 
Uwierzytelnianie za pomoc

Aplikacje  PageScope Net Care Dev
urządzeniem
PageScope Data Administrator 
użytkowników
PageScope Box Operator 
użytkowników
PageScope Direct Print 
Print Status Notifier 
Driver Packaging Utility 
Log Management Utility 
wykonywanych zada

Konica Minolta Bizhub C364e 

Maks.: 30 arkuszy (taca odbiorcza); nielimitowane 

Maks.: 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 arkusz okładki (do 209 

Maks.: 100 arkuszy (taca); nielimitowane 

240 V / 50/60 Hz 
żej 1.5 kW (system) 

615 x 685 x 779 mm (bez ADF dolnej tacy na papier) 

Ok. 85 kg. 

ISO 15408 EAL3; zgodność z IEEE 2600.1; 
filtrowanie IP i blokowanie portów; 
komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TSL1.0; 
obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x; uwierzytelnianie 
żytkowników; dziennik uwierzytelniania; bezpieczne 

drukowanie; nadpisywanie dysku twardego (8 metod); 
szyfrowanie danych na dysku twardym (AES 128); 
automatyczne usuwanie danych z pamięci; odbieranie 
poufnych faksów; szyfrowanie danych druku użytkownika; 
ochrona przed kopiowaniem (Ochrona hasłem) - opcja 

Do 1000 kont użytkowników; obsługa Active Directory 
(login + hasło + e-mail + katalog smb) 
Definiowanie dostępu funkcji użytkownika 
Uwierzytelnianie biometryczne (układ żyłek w palcu) - opcja 
Uwierzytelnianie za pomocą kart IC (czytnik kart IC) - opcja 

PageScope Net Care Device Manager - Zdalne zarządzanie 
ądzeniem 

PageScope Data Administrator - Zarządzanie danymi 
żytkowników 

PageScope Box Operator - Zarządzanie skrzynkami 
żytkowników 

PageScope Direct Print - Szybkie drukowanie bez sterownika 
Print Status Notifier - Powiadamianie o statusie urządzenia 
Driver Packaging Utility - Zestaw sterowników 
Log Management Utility - Informacje o logach przebiegu 
wykonywanych zadań 
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Zapraszam do kontaktu: 
 
handlowy@kserkop,pl 
www.kserkop.pl 
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