bizhub PRO 958
Черно-бяла SRA3 дигитална преса
До 95 страници в минута
Конкурентни цени и добро продуктово портфолио са съществени фактори за успех в днешния динамичен
пазар. В печатаната индустрия, това означава комбинация от широка гама от продукти, надеждна технология
и ефективност на разходите. BIZHUB PRO 958 е отговорът на тези предизвикателства, като предлага добра
комбинация от функции, технологии и инвестиции, за да управлявате още по-успешно бизнеса си.

МОНОХРОМНА ПРОИЗВОДСТВЕНА СИСТЕМА ЗА ПЕЧАТ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ bizhub PRO 958

ВАШИТЕ ПРЕДИМСТВА С
bizhub PRO 958

ВИСОКА НАДЕЖДНОСТ
– Дълготрайна части и консумативи
– Система за възстановяване на
девелопера (ARDS)
– Максимална ефективност на печат
– Рентабилност при печат на къси
тиражи

ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
– До 95 A4 стр./мин.
– Висока скорост
на сканиране и копиране
– По-висока производителност
– Повече изпълнени заявки за печат

ГОТОВИ ПЕЧАТНИ ПРОДУКТИ
– Създаване на брошури до 20 листа
– 100 листа телбодиране
– Високо ниво на автоматизация и
производителност
– Увеличаване на печалбата

МНОЖЕСТВО ДОВЪРШИТЕЛНИ
ФУНКЦИИ
– Сгъване тип писмо
– Капацитет на изхода до 3,000 л.
– Опционален 2-4-точков перфоратор
– Минимална нужда от човешка намеса
– Оптимизиране на бюджетите

С ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
– Ниска консумация на енергия
– Съдържа рециклирана пластмаса и
биопластмаса
– Намаляване на въздействието
върху околната среда
– Подобрена ефективност на базата
на зелени технологии

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ bizhub PRO 958

ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЕН
ПЕЧАТЕН КОНТРОЛЕР
– Вграден Emperon™ контролер
– Интуитивни операции
– Спестява време и пари

ЛЕКОТА НА ИЗПОЛЗВАНЕ
– Интуитивен 9-инчов цветен
чувствителен на допир екран
– Лесни за следване инструкции от
екрана на устройството
– Безпроблемна интеграция в
документните работни процеси
– Максимална лекота на работа
– Освобождава време на
операторите за по-важни задачи

УСЪВЪРШЕНСТВАНА РАБОТА С
МЕДИЯТА
– До 6,650 стр. капацитет на изхода
– До 8 бр. входящи тави за хартия
Подобрена цялостна
производителност
– Изключителни икономии на разходи

ПОДОБРЕНА ОБРАБОТКА НА МЕДИЯТА
–
–
–
–
–

ПЕРФЕКТНО КАЧЕСТВО НА
ИЗОБРАЖЕНИЕТО
–
–
–
–

1,200 x 1,200 dpi резолюция
Simitri® HD тонер технология
Нови приложения за печат
Разрастване на бизнеса

До 300 гр/м2 на медията едностранно
До 256 гр/м2 на медията двустранно
Поддръжка на банер печат
Гъвкави печатни продукти
Открояване от конкуренцията

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ bizhub PRO 958
Препоръчителни конфигурации

Технически спецификации
СПЕЦИФИКАЦИИ НА СИСТЕМАТА И ПРИНТЕРА
Вграден контролер
Екран

Emperon™
Цветен чувствителен на допир
1,800 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
52–300 гр/м2
52–256 гр/м2
A6–SRA3; нестандартни размери хартия;
банер хартия с макс. размер 1,200 x 297 мм
307 x 437 мм (SRA3); 302 x 448 мм (A3+)
Стандартно: 3,650 листа
Макс.: 6,650 листа
Макс.: 3,200 листа
670 x 820 x 1,232 мм
200 кг
95 стр./мин.
48 стр./мин.

Интерфейс

Системна памет
Системен твърд диск
Емулации при печат
Двустранно автоматично подаващо
устройство за документи
Касета 1 (универсална)
Касета 2 (универсална)
Касета 3
Касета 4
Тава за ръчно подаване
Време за загряване
Захранващо напрежение
Енергийна ефективност
Функциии за отчитане

СПЕЦИФИКАЦИИ НА КОПИРА

Автоматично двустранно копиране

256 нива
3.1 сек.
25–400%, със стъпка 0.1%
1–9,999
52–256 гр/м2

АКСЕСОАРИ
Тава A4 голям капацитет
Тава SRA3 голям капацитет
Довършителен модул за телбодиране
Модул за перфориране за FS-536

LU-303
LU-205
FS-536
PK-520
FS-536SD
Довършителен модул за телбодиране FS-537
10BaseT/100BaseT/1000 BaseT
Модул за перфориране за FS-537
PK-521
USB 2.0; USB Host (за директен печат от USB)
Довършителен модул за брошури
FS-537SD
опция: Wi-Fi 802.11b/g/n
Модул за вмъкване за FS-537
PI-507
4 GB стандартно/макс.
Модул сепаратор за FS-537
JS-602
250 GB
Модул Z-сгъване за FS-537
ZU-609
PCL6 (Ver. 3.0) Emulation, PCL5e Emulation,
Тава изходяща
OT-508
PostScript 3 Emulation (3016), XPS Ver. 1.0
Модул клавиатура
KP-101
До 300 оригинала (80 гр/м², A4);
Модул работна поставка
WT-506
A6-A3; 35-210 гр/м2
Модул изправена поставка за WT-506 WT-513
500 л.; A5–SRA3/A3+ (макс.320x457мм); 52 – 256 гр/м² Модул Факс платка
FK-516
500 листа; A5 cr - SRA3 (320x450 мм); 52 – 256 гр/м² Модул за клавиатура
KH-102
USB интерф. комплект
EK-610
1,500 листа; А4; 52 – 256 гр/м²
USB връзка с клавиатура, Bluetooth EK-611
1,000 листа; А4; 52 – 256 гр/м²
AU-102
150 листа; A6 – A3, A6S Thick Paper, A3+,
Модул Сигурност
SC-508
SRA3, Банер (127-210 гр/м2); нестандартни
Модул двойно зареждане
UK-501
размери; 52–300 гр/м2
Безжична LAN мрежа
UK-212
Приблизително 14 сек.
Модул TPM
LK-115v2
220 - 240 V / 50/60 Hz
Монтажен комплект за картов четец MK-735
Тава банер печат
ENERGY STAR & Blue Angel
BT-C1e
Твърд диск (резервен)
HD-524
Интеграция с активна директория;
i-Option лиценз PDF/A, PDF
LK-102v3
опция: Удостоверяване чрез
криптиране, цифров подпис
идентификационна карта (ID картов
четец);
i-Option лиценз PDF и PPTX с търсене LK-105v4
LK-106

СПЕЦИФИКАЦИИ НА СКЕНЕРА

LK-107

До 240 изобр./мин.; автоматично
еднопасово двустранно сканиране

LK-108

600 x 600 dpi
Scan-to-eMail; Scan-to-SMB; Scan-to-FTP
Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV;
Scan-to-DPWS; Мрежово TWAIN сканиране
JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a и 1b (опция);
компактен PDF; защитен PDF; PDF с търсене
(опция); XPS; компактен XPS; PPTX; PPTX с
търсене (опция); DOCX/XLSX с търсене (опция)

LK-110
LK-115

i-Option лиценз ThinPrint клиент

LK-111

Безжична LAN мрежа

SX-BR-4600

-

Всички параметри, свързани с капацитета на хартия, се отнасят за хартия с размер А4 и качество 80 гр/м2
Поддръжката и наличието на посочените параметри и функции варира в зависимост от операционните системи , приложения, мрежови протоколи, както и мрежовите и системните конфигурации.
Декларираният капацитет за отпечатване на всеки консуматив е базиран на специфични работни условия, като например покритие на страницата за всеки конкретен формат (5% покритие за A4).
Действителният капацитет за отпечатване на всеки консуматив се различава в зависимост от употребата и други променливи печатни характеристики, включително покритие на страницата, формат
на страницата, тип на печатния носител, непрекъснат или спорадичен печат, околна температура и влажност.
- Някои от илюстрациите на продуктите съдържат аксесоари, които могат да бъдат добавени според избора.
- Параметрите и аксесоарите са посочени според актуална по време на отпечатването на брошурата информация и могат да бъдат променени без предизвестие.
- Konica Minolta не гарантира, че всички посочени цени или спецификации са без грешка.
- Всички останали марки и имена на продукти са регистрирани търговски марки, като техните собственици са информирани за използването им в този документ.
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