
   bizhub 131f i bizhub 190f
    do klasycznych zastosowań biurowych

System biurowy bizhub 131f i bizhub 190f



Nowe urządzenie bizhub 131f/190f firmy Konica Minolta to znakomita propozycja, spełniająca potrzeby małego 
biura. Długa lista funkcji obejmuje między innymi: duże możliwości skanowania, kompleksową obsługę faksów, 
szybkie drukowanie i wygodne kopiowanie. Urządzenie może być wykorzystywane przez pojedynczych użytkowni-
ków, może również pracować jako jednostka centralna w firmowej sieci.

Dzięki innowacyjnym technologiom bizhub 131f/190f jest urządzeniem niezwykle wydajnym i prostym w obsłudze. 
Standardowo wyposażone jest w wielostronicowy skaner, faks G3, drukarkę GDI i kopiarkę A4. Można je zainstalo-
wać przy pojedynczym stanowisku i łatwo przekształcić w urządzenie centralne i szybką drukarkę PCL.

Lokalna TWAIN Skanowanie do sieciSkanowanie

Faksowanie

KopiowanieCzarno-białe

Super G3 Fax

Czarno-białe

DrukowanieCzarno-białeLokalne/sieciowe PCL iFax

Opcje przepływu informacji

■ Jako drukarka GDI (wersja standardowa) urządzenie dru-
kuje w tempie 13 (131f) lub 19 (190f) stron A4 na minutę, 
z rozdzielczością 600 dpi – z powodzeniem zaspokaja 
potrzeby większości pracowników biurowych.

■ Użytkownik z pewnością doceni także funkcję kopiarki 
A4. Zintegrowany automatyczny podajnik dokumen-
tów znakomicie ułatwia powielanie oryginałów.

bizhub 131f i bizhub 190f, system biurowy

Wielofunkcyjne centrum
         do małych biur

Uniwersalne narzędzie pracy...

Dzięki standardowemu interfejsowi USB 2.0, urządzenie 
bizhub 131f/190f można łatwo podłączyć do komputera 
jako skaner, drukarkę GDI, kopiarkę i faks. 

■ Urządzenie może być lokalnym skanerem TWAIN dla 
oryginałów w formacie A4. Za pomocą funkcji koloro-
wego skanowania TWAIN użytkownik może na przy-
kład uatrakcyjnić swoje prezentacje PowerPoint.



...z licznymi funkcjami centralnymi

Bizhub 131f/190f może realizować liczne funkcje centralne 
w zakresie łączności w małym biurze: 

Duże możliwości faksowania
■ Jedną z licznych funkcji faksowych jest pamięć o pojem-

ności 8 MB, wystarczająca do zapisania nawet do 650 
stron. Brak papieru w zasobniku lub przerwa w zasilaniu 
nie stanowi już zatem przeszkody w odebraniu faksu. 

■ Urządzenie znakomicie sprawdza się jako centrala faksu-
jąca – pozwala na: programowanie godziny wysyłki faksu, 
wysyłanie przez pamięć, autopowtarzanie numeru, polling 
i filtr antyspamowy. Funkcja bezpiecznego faksowania 
umożliwia zabezpieczenie hasłem poufnej korespondencji.

■ Zintegrowana książka adresowa i aż 40 przycisków 
skróconego wybierania to dodatkowe zalety korzystania 
z faksu. iFax umożliwia wysyłanie faksów przez Internet.

Wszechstronne funkcje
■ Po podłączeniu opcjonalnej karty interfejsu sieciowego, 

urządzenie umożliwia drukowanie sieciowe z obsługą 
10-Base-T/100-Base-TX. Ta sama karta pozwala na 
skanowanie sieciowe TWAIN. Kolejna opcja to kontroler 
drukowania IC-902, który zamienia bizhub 131f/190f 
w funkcjonalną drukarkę PCL. 

■ Wielodostępowość przyspiesza pracę zespołową dzięki 
jednoczesnemu drukowaniu, skanowaniu lub faksowaniu. 

■ Standardowy zasobnik papieru na 550 arkuszy można 
powiększyć aż do 1050 arkuszy.

■ Standardowe wyposażenie modelu bizhub 190f obejmuje 
tryb druku dwustronnego, co podnosi efektywność pracy 
biura. Pełna automatyzacja trybu dupleksowego w druko-
waniu i kopiowaniu oznacza oszczędność papieru 
i podnosi wydajność zasobnika.

 
Funkcje administracyjne
■ Warto zwrócić uwagę na zaawansowane funkcje uwie-

rzytelniania użytkownika i przydatne funkcje księgowe. 
Ograniczony dostęp użytkowników i niezawodny monito-
ring gwarantują, że informacje poufne nie trafią do osób 
niepowołanych.

■ Oprogramowanie PageScope Netcare firmy Konica 

Konfiguracje

Minolta umożliwia wygodne zarządzanie urzą-
dzeniami bizhub 131f/190f. Ogranicza ono do 
minimum konieczność interwencji administratora. 
Wszystkie urządzenia pracujące w sieci wyświet-
lane są jako pojedyncze ikony, co ułatwia ich 
konfigurację i zarządzanie nimi. Lista urządzeń 
jest aktualizowana automatycznie w ustalonych 
odstępach czasu, a nowe urządzenia są dodawane 
automatycznie.

Każde biuro, które chce zoptymalizować 
wykonywanie codziennych prac, powinno roz-
ważyć instalację urządzenia bizhub 131f/190f. 
Doskonale sprawdzi się ono zarówno na poje-
dynczym stanowisku pracy oraz jako centrum 
łączności dla całego biura.



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 w poprzek, w trybie jednostronnym na wielu arkuszach.

Na niektórych ilustracjach produktom mogą towarzyszyć dodatkowe akcesoria.

Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanych cen i specyfikacji.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Microsoft, Windows oraz logo Windows są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych 
oraz w innych krajach.

Wszelkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, 
co niniejszym zostaje uznane.
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Państwa partner w dziedzinie rozwiązań biznesowych Konica Minolta:

Specyfikacja techniczna
Specyfikacja kopiarki
Proces kopiowania 
Elektrostatyczny system nanoszenia

Toner
Toner polimeryzowany

Prędkość kopiowania/druku A4
13 str./min. (bizhub 131f)
19 str./min. (bizhub 190f)

Czas oczekiwania na uzyskanie 
pierwszej kopii / wydruku
12 s (bizhub 131f)
10 s (bizhub 190f)

Czas rozgrzewania
Poniżej 23 s

Rozdzielczość kopii
600 x 600 dpi

Odcienie szarości
256 odcieni

Liczba kopii
1–99

Format dokumentów oryginalnych 
A5 – A4

Powiększanie
25-400% w odstępach co 1%

Funkcje kopiowania
Regulacja kontrastu, łączenie 2 w 1, 
elektroniczne sortowanie, automatyczny 
wybór podajnika

Specyfikacja drukarki 
Rozdzielczość druku
600 x 600 dpi

Język opisu strony
GDI
PCL 6/5e (opcjonalnie)

Systemy operacyjne
Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP 32/ 
   Server 2003/VISTA

Specyfikacja skanera
Prędkość skanowania
Kolor: do 4 str./min. (A4)
Mono: do 15 str./min. (A4)

Rozdzielczość skanowania
600 x 600 dpi

Tryby skanowania
TWAIN
Skanowanie do skrzynki

Specyfikacja faksu
Standard faksu
Super G3

Rozdzielczość faksów
Standard, fine, super fine

Kompresja faksów
MH, MR, MMH, JBIG

Modem faksowy 
33.6 Kbps

Pamięć faksu
8 MB (do 40 MB)
Do 650 str. (do 3370 str.)

Miejsca przeznaczenia faksów
40 poz. wybieranych jednym przyciskiem 
+ 160 poz. szybkiego wybierania 
+ 30 poz. wybieranie bezpośrednie

Funkcje faksowe
Polling, odbiór do pamięci, opóźniona 
transmisja, iFax, bezpieczny odbiór faksów, 
filtr antyspamowy

Specyfikacja systemowa 
urządzenia
Pamięć systemowa 
Standard: 8 MB
Maksimum: 40 MB 

Interfejs
USB 2.0 (standard)
Równoległy IEEE1284 (opcja)
10-Base-T/100-Base-TX Ethernet (opcja)

Automatyczny podajnik dokumentów 
Do 80 str. oryginałów

Format papieru
A5–A4

Gramatura papieru
64-120 g/m2 

Wielkość pojemników na papier
Standardowa: 550 arkuszy 
Maksymalna: 1050 arkuszy

Pojemność odbiorcza
Maksimum 250 arkuszy

Automatyczny druk dwustronny 
(bizhub 190f)
A4
60-90 g/m2

Liczba kopii/wydruków 
bizhub 131f:
Zalecana: 2000
Maksymalna: 5000

bizhub 190f:
Zalecana: 3000
Maksymalna: 7500

Pobór mocy
Maksimum 940 W

Wymiary urządzenia 
(Sz. x Gł. x W., mm)
520 x 450 x 446 (bizhub 131f)
520 x 460 x 461 (bizhub 190f)

Waga urządzenia
20,8 kg (bizhub 131f)
21,1 kg (bizhub 190f)

Funkcje systemowe
Bezpieczeństwo
Uwierzytelnianie użytkownika

Ewidencjonowanie
Do 100 kont użytkowników

Oprogramowanie
PageScope Netcare


