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       Profesjonalne rozwiązanie druku w kolorze



System produkcyjny bizhub PRO C6501e/eP

Dla centralnych wydziałów druku i środowisk druku usługowego niezbędne są urządzenia drukujące w kolorze 
o pełnym zakresie zintegrowanych możliwości wykańczania. Również wiele drukarni komercyjnych chętnie korzysta 
z takich elastycznych rozwiązań, dzięki którym mogą kierować swą ofertę do szerszego grona klientów. Jakość, 
elastyczność, niezawodność, szybkość i ekonomiczność dla tych grup użytkowników mają zasadnicze znaczenie.

Kolorowy druk produkcyjny
 – zawsze najlepsze wyniki

■ Zaprojektowane pod kątem zaspokojenia potrzeb 
segmentu kolorowego druku produkcyjnego, urzą-
dzenie bizhub PRO C6501e/eP osiągnęło w tej 
dziedzinie znaczny postęp i jest unowocześnioną 
wersją bardzo dobrze przyjętego na rynku asorty-
mentu firmy Konica Minolta bizhub PRO o impo-
nujących możliwościach. 

■ W urządzeniu bizhub PRO C6501e/eP, zastosowa-
no sprawdzoną w poprzednich modelach techno-
logię precyzyjnego druku Konika Minolta. Odnosi 
się to zarówno do sprzętu, jak i oprogramowania. 
Urządzenie ma solidną konstrukcję, zapewniającą 
najwyższą jakość przy imponującej szybkości 
w długich, jak i w krótkich seriach. Gwarantuje 
to niezwykle krótki cykl produkcyjny. 

■ Szeroki zakres nośników, w połączeniu z rozbudo-
wanymi możliwościami profesjonalnego wykańcza-
nia, zapewnia rozległe możliwości wyboru wyjścio-
wej postaci produktu. W bizhub PRO C6501e/eP 
zdolność do precyzyjnego drukowania charakte-
ryzuje się rejestracją o bardzo małych poziomach 
tolerancji zarówno w druku dwustronnym, jak 
i między kolejnymi stronami w jednej pracy.

Bizhub PRO C6501e/eP ma wszechstronne zdolno-
ści potrzebne do produkcyjnego druku w kolorze.



Polimeryzowany toner Simitri HD®

Spełniając podstawowe wymaganie dotyczące druku 
produkcyjnego, bizhub PRO C6501e/eP zapewnia 
najwyższą jakość obrazu kolorowego, a także niezwy-
kle głęboką czerń dzięki wykorzystaniu wyjątkowego 
tonera polimeryzowanego Simitri HD® (HD – High 
Definition). Simitri HD® gwarantuje również wyjątkową 
jakość obrazu kolorowego, a w związku z obniżoną 
temperaturą utrwalania umożliwia korzystanie z szer-
szej gamy nośników druku.

Niezawodna obsługa papieru 

Bizhub PRO C6501e/eP charakteryzuje szybka i nie-
zwykle sprawna obsługa papieru. Do podsuszania 
papieru przed drukowaniem, gdy zajdzie taka potrze-
ba, można zastosować opcjonalny podgrzewacz. 
Zastosowana przez firmę Konica Minolta technologia 
pneumatycznego wspomagania czujników wykrywa-
jących podwójne kartki „air-assist”, oddziela od siebie 
kartki i podaje je pojedynczo! Zastosowanie nowego 
procesu drukowania i przygotowywania obrazu umoż-
liwiło obniżenie temperatury utrwalania, a w rezultacie 
zwiększyło elastyczność wyboru nośników. Przed 
opuszczeniem urządzenia każdy wydruk jest schładza-
ny i prostowany, co zapewnia optymalne rezultaty.

Pełne bezpieczeństwo

System zdalnej diagnostyki Konika Minolta CS Remote 
Care zapewnia aktywne wsparcie dla każdego zainsta-
lowanego urządzenia bizhub PRO C6501e/eP. Ciągła 
analiza pracy systemu przez CS Remote Care umoż-
liwia automatyczne tworzenie raportów i zapobiega 
usterkom, skutecznie utrzymując efektywność urzą-
dzeń na najwyższym poziomie.

W bizhub PRO C6501e/eP zastosowano opra-
cowaną przez Konica Minolta zaawansowaną 
technologię przetwarzania barw. S.E.A.D. (Screen-
Enhancing Active Digital Processing) to połączenie 
kilku innowacji, gwarantujących wyjątkową repro-
dukcję kolorów podczas pracy z imponującą szyb-
kością. Szybki mechanizm przetwarzania barw 
wyposażono w niezwykle małą głowicę drukującą 
i mikroukłady HI-PER ASIC (High-Performance 
Image Processing Application-Specific Integrated 
Circuits). Laser emituje dwa promienie w celu 
zwiększenia szybkości druku. Dodatkowe rozwią-
zania, technologiczne w ramach S.E.A.D., to:

Toner polimeryzowany Simitri HD® Toner konwencjonalny

Bez technologii 
ITbit

Z technologią 
ITbit

■ Wyjątkowe możliwości rastrowania
Konica Minolta zastosowała metodę rastrowania 
wykorzystując ten sam proces do obrazów drukowa-
nych i kopiowanych. Dwa odrębne typy rastra – do 
rastrowania liniowego i punktowego – zapewniają 
najwyższą elastyczność i najlepsze efekty końcowe. 
W rezultacie tło optyczne jest bardziej wygładzone.

■ Technologia Image TagBit
Dążąc do uzyskiwania najlepszych rezultatów 
podczas drukowania każdego rodzaju obrazu 
i tekstu, firma Konica Minolta zastosowała w bizhub 
PRO C6501e/eP własną technologię Image Tag bit 
(ITbit). Ten unikatowy proces wyostrza postrzępione 
krawędzie przy drukowaniu obrazów półtonowych. 
Korzyści widoczne są już na pierwszy rzut oka, 
szczególnie w odwzorowaniu konturów, tekstu 
w kontrze i cienkich fontów. 

             Technologie 
przetwarzania barw
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Do broszur, produkcji mailingowej, ulotek i sprawozdań
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Do produkcji mailingowej, broszur i ulotek
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Do sprawozdań, produkcji mailingowej i ulotek



Rzeczywiste możliwości
  produkcyjne

Wszystkie konfiguracje bizhub PRO C6501e/eP łączy imponująca szybkość druku w kolorze, 
najwyższa jakość, wytrzymałość, niezawodność oraz efektywność.  Każdy system stanowi 
ekonomiczne rozwiązanie dostosowane do środowisk druku, oferujące klientom zróżnicowane 
możliwości po konkurencyjnych cenach.

■ Urządzenie bizhub PRO C6501e/eP jest dostępne 
w szesnastu różnych konfiguracjach systemowych. 
Wszystkie zapewniają solidne drukowanie w kolorze 
z pełną wydajnością. Jednocześnie są one dostoso-
wane do elastycznych potrzeb poszczególnych grup 
profesjonalnych użytkowników.  Wszystkie konfigu-
racje bizhub PRO C6501e/eP są urządzeniami wie-
lofunkcyjnymi, z funkcjonalnością skanowania 
i kopiowania, oraz jako wersje wyłącznie drukujące. 

 

■ Dzięki rozsądnym kosztom, bizhub PRO C6501e/eP 
w istotnym stopniu pomaga profesjonalnym drukar-
niom w osiągnięciu konkurencyjności przy zacho-
waniu atrakcyjnych marż.  Nowoczesne produkcyjne 
systemy druku cyfrowego Konika Minolta wpływają 
na wzrost wydajności i potencjał ekonomiczny, 
które mają tak istotne znaczenie dla profesjonal-
nych środowisk drukarskich.
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Do sprawozdań i istniejącego środowiska wykańczania
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Dla istniejącego środowiska wykańczania
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Do wszystkich rodzajów broszur
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Do broszur i dla istniejącego środowiska wykańczania
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Do produkcji mailingowej, ulotek i dla istniejącego środowiska wykańczania

■ Ten system produkcyjny sprawia, że drukowanie 
w krótkich seriach jest szybkie, a utrzymanie krótkich 
cykli produkcji – łatwe.  Wydajność tego urządzenia, 
sięgająca 65 stron na minutę (str./min), zarówno przy 
druku kolorowym, jak i czarno-białym, oraz jego funk-
cjonalność w zakresie uzupełniania zasobów papieru 
i tonera podczas pracy sprawiają, że bizhub PRO 
C6501e/eP jest idealnym rozwiązaniem do produkcji 
o dużym obciążeniu, o miesięcznej wydajności się-
gającej 300 000 drukowanych stron. 

■ Bizhub PRO C6501e/eP imponuje wyrafinowanymi 
możliwościami przetwarzania papieru. Przy pojem-
ności wejściowej do 7500 arkuszy i wyjściowej 
do 8400 stron, system przetwarza szeroki zakres 
nośników, nawet o gramaturze do 300 g/m2. 
Mamy możliwość druku na papierach powlekanych, 
kartonach lub papierach do druku offsetowego.

■ W sektorze druku produkcyjnego podstawowym 
warunkiem powodzenia jest najwyższa precy-
zja. Pasowanie w druku dwustronnym i pomiędzy 
poszczególnymi arkuszami jednej pracy z niesamowi-
tą dokładnością, cechująca bizhub PRO C6501e/eP, 
jest bardzo zbliżona do druku offsetowego. 

■ Urządzenie może być wyposażone w kontroler EFI. 
o wysokiej wydajności. Najnowsza technologia Fiery 
wspiera i wzbogaca imponującą funkcjonalność 
bizhub PRO C6501e/eP oraz zapewnia intuicyjny 
i przyjazny interfejs użytkownika.

■ Kolejny kontroler Creo Colour Server jest doskona-
łym sposobem optymalnej integracji z dowolnym śro-
dowiskiem produkcyjnym.  Zastrzeżona technologia 
Creo Colour Server sprawia, że bizhub PRO 6501e/eP 
jest solidnym rozwiązaniem organizacji produkcji, 
oferującym doskonałą jakość druku i wyjątkową 
wydajność.

■ Szybka i łatwa obsługa urządzenia bizhub PRO 
C6501e/eP, pozbawiona zbędnych czynności, była 
priorytetem dla firmy Konica Minolta podczas pro-
jektowania tego systemu druku kolorowego. Jest to
jedna z wielu atrakcyjnych zalet. Jako dowód można 
podać duży, w pełni kolorowy pulpit operatora, 
zapewniający przejrzysty i łatwy dostęp do wszyst-
kich funkcji.
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Do sprawozdań i broszur



  Niezrównane możliwości 
     wykańczania

Profesjonalne wykończenie drukowanego produktu jest integralną częścią każdego przebiegu produkcyjnego, 
a kluczowe znaczenia ma przy tym elastyczność. Systemy bizhub PRO C6501e/eP można wyposażyć w wiele 
uniwersalnych opcji wykańczania, dostępnych także w produkcji czarno-białej. Oprócz tego systemy kolorowego 
druku produkcyjnego Konika Minolta oferują wyjątkowy wybór profesjonalnych modułów wykończania. bizhub 
PRO C6501e/eP spełnia wszystkie wymagania klientów – dotyczy to zarówno licznych, zintegrowanych opcji 
dziurkowania i zszywania, jak i wykańczania broszur. Wyniki mówią same za siebie.

Moduł broszurujący (SD-506)

Moduł broszurujący potrafi dodać sztywniejszą okładkę oraz 
przyciąć co w wymierny sposób zwiększa wartość tego sys-
temu. Umożliwia produkcję (online) ulotek, broszur, katalogów 
oraz innych materiałów marketingowych, przeznaczonych do 
sprzedaży. Produkty tak przygotowane mogą również służyć 
we wszelkiego rodzaju szkoleniach. 

■ Pięćdziesięciokartkowy moduł broszurujący umożliwia 
produkcję inline broszur liczących do 200 stron, łącznie 
z automatycznym przesuwaniem i wyrównywaniem brzegów. 

■ Funkcja składania listowego i na pół nawet do 5 arkuszy 
papieru przyspiesza opracowywanie wysyłek reklamowych.

■ Duża pojemność odbiorcza (do 50 broszur) zapewnia ciągłość 
produkcji.

broszurowanie (składanie 
i zszywanie z okładką)

wstawianie 
kolorowych okładek, 

broszura*

wstawianie arkuszy 
kolorowych, broszura*    

obcinanie

składanie 
listowe

*wymaga FD-503

* *

bizhub PRO C6501e/eP (moduł drukujący)

Profesjonalne wykańczanie zaczyna się już wewnątrz bizhub 
PRO C6501e/eP. Wiele zaawansowanych funkcji umożliwia 
opracowywanie wysokiej klasy i nienagannych dokumentów:

■ Mixplex umożliwia łączenie w jednym dokumencie kartek 
zadrukowanych jedno- i dwustronnie.

■ Mixmedia gwarantuje wybór różnych typów papieru 
z różnych podajników dla poszczególnych stron 
w obrębie jednej pracy.

■ Połączenie funkcji mixmedia i mixplex całkowicie 
automatyzuje produkcję skomplikowanych dokumentów, 
drukowanych jedno- i dwustronnie na różnych nośnikach. 
two-sided documents on different media.

łączenie funkcji 
mixmedia/mixplex

uzupełnianie papieru
 i tonera podczas 

pracy

drukowanie 
dwustronne

drukowanie 
jednostronne

jedno- i dwustronny druk 
mixplex przestawianie 
automatycznie podczas 

druku

białe/kolorowe 
arkusze mixmedia 

z różnych tac

wielokrotne 
składanie 
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Moduł składający (FD-503)

Moduł wielorakiego składania FD-503 do produkcji mailingowej, 
ulotek itp. Może być najlepiej wykorzystywany w połączeniu 
z modułem broszurującym i finiszerem zszywającym lub służącym 
do oprawy klejonej.

■ Sześć różnych sposobów składania arkuszy.
■ Wykonywanie 2/4 otworów. 
■ 100% wydajności podczas dziurkowania.
■ Dodawanie wcześniej zadrukowanych arkuszy i okładek.

Finiszer zszywający (FS-521)

Bizhub PRO C6501e/eP w połączeniu z finiszerem FS-521 
umożliwia wielopozycyjne zszywanie, będące idealnym wyborem 
do produkcji instrukcji, sprawozdań i rozbudowanej dokumentacji.

■ Zszywanie zszywkami o zmiennej długości, do 100 arkuszy 
papieru razem, z zachowaniem stuprocentowej wydajności.

■ Sortowanie i grupowanie z automatycznym przesunięciem.
■ Pojemność odbiorcza do 3000 arkuszy.

Stacker dużej pojemności (LS-505)

System bizhub PRO C6501e/ePc ze stackerem dużej pojemności 
LS-505 jest znakomicie przystosowany do integracji ze środowi-
skami produkcyjnymi, już wyposażonymi w dowolne urządzenia 
wykańczające. Taki system znacznie usprawnia współpracę z każ-
dym sprzętem wykańczającym, pracującym w trybie near-line.

■ Układarka papieru o konstrukcji wózkowej ułatwia transport 
do urządzeń wykańczających, pracujących w trybie near-line.

■ Pojemność odbiorcza układarki do 5000 arkuszy papieru.
■ Układanie z automatycznym przesunięciem.
■ Mechanizm uchwytu papieru.

Finiszer do oprawy klejonej (PB-502) 

Finiszer firmy Konica Minolta umożliwia oprawianie online wszel-
kiego rodzaju książek. Dostępne jest również wstawianie kartek 
złożonych w Z* oraz wstawianie i dołączanie wcześniej wydru-
kowanych kolorowych okładek.

■ Oprawa książek do grubości 30 mm.
■ Proces wykorzystujący klejenie na gorąco.
■ Zintegrowane przycinanie okładek.
■ Pojemnik na okładki do maksymalnie 1000 arkuszy.

wstawianie 
kolorowych 

arkuszy

wstawianie 
kolorowych 

okładek

składanie 
listowe do 
wewnątrz

składanie 
listowe na 
zewnątrz

białe/kolorowe 
arkusze mixmedia 

z różnych tac

wykonywanie 
czterech otworów

wykonywanie 
dwóch otworów

składanie 
typu Z

składanie 
bramkowe

składanie 
podwójne 

równoległe

składanie 
na pół

zszywanie 
narożne

zszywanie 
dwupunktowe

zmienna 
długość 
zszywek

sortowanie 
z automatycznym 

przesunięciem

układanie 
z przesunięciem

układarka 
na wózku

*

*wymaga FD-501

oprawa klejona 
ze wstawianiem 

kolorowych wkładek

oprawa klejona

oprawa klejona 
ze wstawianiem 

kolorowych okładek

oprawa klejona 
ze składaniem 
arkuszy w Z*

*
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Konica Minolta
Business Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Muszkieterów 15
02-273 Warszawa • Polska
Tel.: +48 (022) 560 33 00
Faks: +48 (022) 560 33 03

Państwa partner w dziedzinie rozwiązań biznesowych Konica Minolta:

Specyfikacje techniczne

■ Wszystkie specyfikacje pojemności mierzonej liczbą arkuszy dotyczą papieru o formacie A4 i gramaturze 80 g/m2.
■ Wszystkie specyfikacje dotyczące prędkości skanowania, kopiowania lub drukowania dotyczą papieru o formacie A4, który jest skanowany, kopiowany 

lub zadrukowywany długą krawędzią, w trybie jednostronnym na wielu arkuszach.
■ Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji zmieniają się zależnie od systemów operacyjnych, protokołów sieciowych, a także konfiguracji sieci i systemu.
■ Na niektórych ilustracjach produktom mogą towarzyszyć dodatkowe akcesoria.
■ Specyfikacje i akcesoria opierają się na informacjach dostępnych podczas druku i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
■ Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanych specyfikacji.
■ Microsoft, Windows oraz logo Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych 

oraz w innych krajach.
■ Wszelkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, 

co niniejszym zostaje uznane.
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Specyfikacje kopiarki
Prędkość kopiowania
65 kopii/min (A4)
36 kopii/min (A3)

Rozdzielczość kopiowania
600 x 600 dpi

Czas uzyskania pierwszej kopii 
(wydruku)
6,5 s (A4 w kolorze)

Stopnie szarości
256

Powiększenie
25%-400%, w krokach co 0,1%

Wiele kopii
1-9999, zliczanie, tryb przerwania

Pamięć kopiowania
Standard: 4 x 256 MB
Maks.:  współdzielona
z dyskiem twardym kopiark

Dysk twardy kopiarki
4 x 40 GB

Specyfikacje drukarki
Szybkość drukowania
65 kopii/min (A4) 
36 kopii/min (A3)

Rozdzielczość druku
Maks.: 600 x 1 800 dpi

Kontroler zewnętrzny 
EFI Fiery IC-305

Język opisu strony
PostScript 3, PPML, TIFF, PDF

Sterownik drukarki
Windows 2000/XP/Server 2003
Mac OS X

Procesor
Intel Core 2 Duo 2,13 GHz

Interfejs
Ethernet (10/100/1000-Base-T)

Pamięć kopiowania
Standard: 1 024 MB

Dysk twardy kopiarki 
160 GB

Kontroler zewnętrzny 
Creo IC-304 Plus

Język opisu strony
PostScript 3, PPML, TIFF, PDF,  CT/LW, VPS

Sterownik drukarki
Windows 2000/XP/NT 4.0/Server 2003
Mac OS 9.x and 10.x

Procesor
Intel Core 2 Duo 3.0 GHz

Interfejs
Ethernet (10/100/1000-Base-T)

Pamięć kopiowania 
Standard: 1024 MB

Dysk twardy kopiarki
3 x 250 GB

Specyfikacje skanera
Szybkość skanowania
39 str. org./min (A4)
22 str. org./min (A3)

Rozdzielczość skanowania
600 x 600 dpi

Tryby skanowania:
TWAIN ,
skanowanie do e-mail, 
do FTP, 
SMB, 
na dysk twardy

Formaty skanowania
TIFF (jedno- i wielostronicowy), PDF

Specyfikacje systemu
Automatyczny podajnik 
dokumentów
Do 100 oryginałów 35-210 g/m2

Gramatura papieru
64-256 g/m2 
do 300 g/m2 
(z niższej kasety PF-602)

Formaty papieru 
A5-A3+ (330 x 487 mm)

Maksymalna powierzchnia zadruku
318 x 480 mm

Automatyczny druk dwustronny
64-256 g/m2

Kasety na papier
Standard: 7500 arkuszy (z PF-602)

Kasety na papier PF-602
2 kasety, 
pojemność do 6000 arkuszy, 
do 300 g/m2 (z dolnej kasety)

Pojemność odbiorcza
Staker dużej pojemności maks.: 5000 
arkuszy, taca główna maks.: 3000 arkuszy, 
taca pomocnicza maks.:  200 arkuszy

Moduł składania FD-503
Wstawianie wydrukowanych kartek (PI), 
2 tace PI po 500 arkuszy każda, 
dziurkowanie (2 i 4 otwory), 
składanie (połówkowe, typu Z, bramkowe, 
listowe do wewnątrz i do zewnątrz, podwójne 
równoległe), 
taca pomocnicza na 200 arkuszy.

Moduł broszurujący SD-506
Wykonywanie broszur do 50 arkuszy 
(200 stron), 
zszywanie z okładką, 
obcinanie, 
taca wyjściowa do 50 broszur, 
wielokrotne składanie listowe (do 5 arkuszy), 
wielokrotne składanie na pół (do 5 arkuszy).

Finiszer zszywający FS-521
Zszywanie 2-punktowe i narożne do 100 
arkuszy, 
zmienna długość zszywki (mechanizm 
obcinający), 
pojemność wyjściowa do 3000 arkuszy, 
taca pomocnicza na 200 arkuszy, 
sortowanie i grupowanie z automatycznym 
przesunięciem.

Staker dużej pojemności LS-505
Pojemność układania do 5000 arkuszy, 
odbiór prac na wózek, 
układanie z automatycznym przesunięciem, 
taca pomocnicza na 200 arkuszy, 
mechanizm chwytania arkuszy do transportu.

Finiszer do oprawy klejonej  PB-502
System klejenia na gorąco, 
zintegrowane obcinanie jednostronne 
okładek, 
książki od A5 do A4+ (307 x 221 mm), 
książki od 10 arkuszy do grubości grzbietu 
30 mm, 
taca na okładki do 1000 arkuszy, 
taca pomocnicza do 200 arkuszy, 
pojemność układania książek do 3300 
arkuszy x 2 stosy.

Czas nagrzewania
Mniej niż 420 s.

Rozmiary urządzenia głównego 
(szer. x gł. x wys., mm)
786 x 1056 x 992 
(urządzenie główne + OC-506)

Ciężar urządzenia głównego
360 kg (tylko urządzenie główne)


