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System produkcyjny bizhub PRO C6500e

Potęga produkcji

w kolorze

Środowiska drukarń cyfrowych oraz centralne działy reprograficzne potrzebują urządzeń do produkcji kolorowych wydruków z pełnym zakresem zintegrowanych opcji wykończenia. Wiele drukarń posiada rozbudowany park maszyn do wykańczania wydruków. Jakość, niezawodność i oszczędność są

niezbędnymi cechami przy tego rodzaju użytkowaniu.

System bizhub PRO C6500e stworzono na potrzeby wysokonakładowej produkcji cyfrowej. Urządzenie to jest ważnym krokiem rozwojowym w dziedzinie produktów pracujących w pełnym kolorze, rozszerzając udaną i funkcjonalną serię bizhub PRO Konica Minolta.

Dzięki zastosowaniu sprawdzonej, zawansowanej technologii precyzyjnego druku Konica Minolta, bizhub PRO C6500e oferuje zwartą konstrukcję oraz wyjątkową szybkość przy długich i krótkich przebiegach. Szeroki zakres podawanych podłoży i rozbudowane, profesjonalne funkcje wykańczania

zapewniają duży wybór postaci wydruków.

Bizhub PRO C6500e posiada unikalny system pasowania, który jest w stanie zaspokoić wyjątkowo wysokie wymagania klientów. Oferuje najniższe w swojej klasie poziomy tolerancji dla trybu duplex i strona--do-strony.

Bizhub C6500e może pracować bez przerwy, co pozwala na maksymalną wydajność produkcji kolorowej.

Modułowa budowa

Dwa profesjonalne kontrolery EFI i CREO

Linia finiszująca on-line

Obsługa szerokiej gamy mediów

Doskonałe parametry

bizhubPRO

C6500e
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System produkcyjny bizhub PRO C6500e

Technologie

przetwarzania koloru

Dzięki zaawansowanej technologii przetwarzania koloru bizhub PRO C6500e oferuje wyjątkową gamę technologicznych innowacji, które jako połączone gwarantują wyjątkową reprodukcję koloru z bardzo dużą szybkością. W celu osiągnięcia najwyższej precyzji jednostka centralna systemu Konica Minolta

została wyposażona w laser o podwójnej wiązce na każdy z kanałów kolorów oraz wysokiej wydajności zintegrowane procesy przetwarzania ASIC. Pozostałe funkcje i innowacje technologiczne obejmują:

Zastrzeżona technologia TagBit

Konica Minolta nieustannie zmierza do osiągnięcia najlepszych rezultatów dla dowolnego typu obrazu lub tekstu. Dlatego też w bizhub PRO C6500e zastosowano technologię TagBit. Ten unikalny proces w znaczącym stopniu podnosi jakość tekstu, pomagając w wyostrzeniu nierównych krawędzi. Korzyści

są oczywiste, szczególnie w przypadku zarysów, tekstu odwróconego i cienkiego.

Toner Polimeryzowany Simitri HD®

Bizhub PRO 6500e zapewnia najwyższą jakość kolorowego obrazu i wyjątkową gęstość czerni, co jest niezbędnym wymogiem druku produkcyjnego. Jest to możliwe dzięki nowemu tonerowi Simiti HD® o wysokiej rozdzielczości. Toner Simitri HD® zapewnia niezrównaną jakość obrazu, a dzięki obniżonej

temperaturze procesu utrwalania obsługuje wyjątkowo szeroką gamę podłoży.

Toner konwencjonalny

Simitri HD®

CS RemoteCare

kontakt telefoniczny w ciągu 10 min. od wystąpienia usterki rozwiązanie problemu przez telefon umówienie wizyty serwisowej

automatyczne zgłoszenie usterki

kontrola żywotności części zgłoszenie przeglądu zgłoszenie kończących się materiałów eksploatacyjnych podanie stanu licznika

Proces przejścia papieru

Cechą bizhub PRO C6500e jest nowoczesny system dbałości o podłoża do zadrukowania. W razie konieczności, opcjonalny moduł grzewczy w magazynie papieru przygotowuje go do druku. Technologia podawania papieru z „asystą powietrzną" oddziela od siebie arkusze i podaje je oddzielnie. Proces ten

jest jeszcze bardziej skuteczny dzięki ultradźwiękowym czujnikom podwójnego podania! Dodatkowa jednostka Convenyance unit chłodzi wydruki i wygładza arkusze, co zmniejsza do minimum falowanie arkuszy i daje optymalny rezultat.

Nowoczesny serwis

System diagnostyczny CS Remote Care pozwala na automatyczną komunikację samej maszyny z centrum serwisowym Konica Minolta. Oznacza to skuteczną obsługę serwisową. System CS Remote Care powiadamia serwis o zbliżającym się przeglądzie, przekazuje stan zużycia poszczególnych

podzespołów maszyny co daje możliwość zapobieganiu usterkom jeszcze zanim wystąpią. Dodatkowo przekazywane są informacje o zbliżającej się konieczności dostarczenia materiałów eksploatacyjnych.

pobieranie stanu licznika

3

Bizhub PRO C6500e - strona 3

http://www.hub30.com/katalog/2086,3,Konica-Minolta-Bizhub-PRO-C6500e


System produkcyjny bizhub PRO C6500e

Prawdziwe możliwości produkcyjne

Wszystkie konfiguracje bizhub PRO C6500e łączą w sobie wyjątkową szybkość pracy w kolorze, jakość, trwałość i niezawodną konstrukcję zapewniającą sprawną pracę. Każdy z systemów stanowi ekonomiczne rozwiązanie przystosowane do pojawiających się potrzeb. Dzięki modułowej budowie istnieje

wiele konfiguracji systemu w bardzo konkurencyjnych cenach.

Dzięki rozsądnym i stałym kosztom eksploatacji bizhub PRO C6500e znacząco podnosi konkurencyjność. Systemy produkcyjne Konica Minolta oferują zwiększenie produktywności i duży potencjał ekonomiczny. Są to niezbędne czynniki wpływające na konkurencyjność w profesjonalnych środowiskach

druku.

Bizhub PRO C6500e dostępny jest w 8 różnych konfiguracjach przystosowanych do indywidualnych potrzeb różnych grup użytkowników. Wszystkie konfiguracje zapewniają taki sam bardzo wysokiej jakości cyfrowy druk kolorowy gwarantując doskonałą jakość.

System produkcyjny bizhub PRO C6500 zapewnia szybki druk co

wpływa na bardzo szybką reakcję na potrzeby klienta. Między innymi to właśnie sprawia iż drukarnie wyposażone w ten system stają się bardzo konkurencyjne na rynku. Dodatkowe funkcje takie jak uzupełnianie papieru bez przerywania produkcji, możliwości uzupełniania tonera w locie powodują iż jest to

prawdziwie produkcyjny system.

Bizhub PRO C6500e jest idealny do wysokonakładowej produkcji

i oferuje maksymalne miesięczne obciążenie aż 300.000 odbitek.

Bizhub PRO C6500e posiada bardzo bogate możliwości obsługi różnych podłoży.

System 2 - PF601+Moduł główny+RU+FD501 + FS503 System 4 - PF601+Moduł główny+RU + LS501+FS503

Do produkcji raportów, personalizacji i ulotek Do produkcji raportów i współpracy

z istniejącymi liniami wykańczania

System 7 - PF601 + Moduł główny+RU+LS501 System 8 - PF601 + Moduł główny+RU+SD501

Do współpracy z istniejącymi liniami wykańczania Do produkcji wszelkiego rodzaju broszur, instrukcji

i mailingów
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Maksymalna pojemność zasobników z papierem to aż 7.500 arkuszy, a tace odbiorcze zdolne są odebrać 8.400 arkuszy. System obsługuje szeroką gamę podłoży, od standardowych mediów do druku cyfrowego przez media powlekane, aż do mediów stosowanych w technologii Offset. Ich maksymalna

gramatura to aż 300 g/m2.

Jednym z warunków powodzenia w sektorze produkcji drukarskiej jest maksymalna precyzja: bizhub PRO C6500e spełnia te wymagania dzięki nowoczesnemu systemu prowadzenia papieru i pasowania pierwo do wtóro (duplex) z tolerancją zbliżoną do technologii Offset.

System 9 - PF601+Moduł główny+RU+FS503 Do produkcji raportów, i ulotek

System 13 - PF601+Moduł główny+RU + FD501+LS501

Do produkcji ulotek, personalizacji poczty,

i współpracy z istniejącymi środowiskami wykańczania

Optymalna integracja z dowolnym środowiskiem produkcyjnym dzięki zastosowaniu w systemie bizhub PRO C6500e wysoko wydajnych kontrolerów druku firmy EFI i CREO. Najnowsze wersje tych RIP'ów wykonane są w oparciu o ostatnie osiągnięcia tych znanych producentów. Dzięki tym bardzo

wydajnym urządzeniom możliwe jest znaczne zwiększenie możliwości systemu bizhub PRO c6500e zarówno jeśli chodzi o zarządzanie kolorem jak i wydajność.

Łatwość użytkowania to kolejna z wielu zalet bizhub PRO C6500e: Wygoda i szybka obsługa należały do głównych priorytetów podczas prac rozwojowych nad systemem produkcji kolorowej Konica Minolta. Wystarczy spojrzeć na duży, kolorowy panel operatora, który zapewnia łatwy dostęp do wszystkich

funkcji, włącznie z programowaniem prac.

System 11 - PF601+Moduł główny+RU+LS501+SD501

Do produkcji broszur i współpracy

z istniejącymi środowiskami wykańczania

System 19 - PF601+Moduł główny+RU+FD501 Do personalizacji poczty i produkcji ulotek
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System produkcyjny bizhub PRO C6500e

Niezrównane możliwości

wyboru wykańczania

W systemie bizhub PRO C6500e profesjonalne wykończenie wydrukowanego materiału stanowi integralną część przebiegu produkcyjnego. Także tutaj kluczem jest elastyczność! Bizhub PRO C6500e może być wyposażony w praktycznie pełen zakres różnorodnych opcji wykańczania dostępnych dla

produkcji czarno-białej. Oprócz tego system produkcji kolorowej Konica Minolta oferuje wyjątkowe opcje wykańczania dla druku kolorowego. Bizhub PRO C6500e potrafi zaspokoić wszystkie potrzeby klienta, zapewniając między innymi szereg opcji dziurkowania i zszywania online, składania i tworzenia

broszur. Rezultaty mówią same za siebie.

Moduł produkcji broszur (SD-501)

Moduł produkcji broszur to wartość dodana w formie idealnego sprzętu do wykańczania wszelkiego rodzaju opraw zeszytowych. Przyspiesza produkcję online ulotek, broszur, katalogów i innych materiałów marketingowych, handlowych i szkoleniowych.

• Tworzenie broszur z maksymalnie 200 stronami (50 arkuszy, automatycznym przesuwaniem obrazu względem gramatury oraz gilotyną jednonożową

• Wielokrotne składanie listowe do 5 arkuszy przyspiesza produkcję mailingów

• Duża pojemność tacy odbiorczej, do 50 kompletów, zapewnia ciągłość produkcji.

Dodawanie kolorowych wkładek, broszura

Dodawanie kolorowych okładek, broszura

Broszura (składanie i zszywanie po środku]

Wielokrotne składanie listów

Przycinanie
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System produkcyjny bizhub PRO C6500e

Moduł składający (FD-501)

Idealny wybór przy produkcji poczty, ulotek i innych materiałów. FD-501 pozwala na osiągnięcie najlepszych rezultatów w połączeniu z modułem do produkcji broszur lub finisherem zszywającym.

• Sześć różnych metod składania.

• Zszywanie i dziurkowanie (2/4 otwory) bez spowalniania produkcji.

• Dodawanie zadrukowanych wcześniej arkuszy, okładek i przekładek.

CU OD

Dodawanie kolorowej okładki, raport

Dodawanie kolorowej kartki, raport

Mixmedia białe/kolorowe kartki z różnych podajników

Dziurkowanie: Dziurkowanie: cztery dwa

otwory        otwory

Składanie w Z

Składanie    Składanie

listów       listów wewnętrzne zewnętrzne

Składanie     Składanie    Podwójne na pół     symetryczne   składanie równoległe

Finisher zszywający (FS-503)

Bizhub PRO C6500e wyposażony w FS-503 zapewnia zszywanie w wielu pozycjach, dzięki czemu jest optymalnym urządzeniem przy produkcji instrukcji obsługi, raportów i innych typów dokumentacji.

• Zszywanie ze zmienną długością zszywek do 100 kartek ze 100% produktywnością (bez zwalniania produkcji) i gramaturą do 244 g/m2

• Sortowanie i grupowanie z automatycznym przesunięciem.

• Pojemność wyjściowa do 3000 kartek.

Zszywanie Zszywanie narożne     2-punktowe

Zmienna Sortowanie

długość z automatycznym zszywek        przesunięciem

Wózek odbiorczy - stacker (LS-501)

Wózek odbiorczy o dużej pojemności sprawia, że bizhub PRO C6500e doskonale nadaje się do integracji ze środowiskami, w których istnieje bogaty zestaw wykańczania prac Off-Line. To znakomite usprawnienie pracy.

Zainstalowana na wózku układarka papieru umożliwiająca bezpośredni transfer do istniejących stacji wykańczania Off-Line.

Układanie stosów      Układanie do 5000 arkuszy.  z automatycznym sortowaniem.
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bizhubPRO

C6500e

SPECYFIKACJA SYSTEMU

Technologia wydruku

Laserowa, Nowy toner polimeryzowany Simitri HD® System Pośredniego nanoszenia obrazu, 256 odcieni (8 bit)

Prędkość drukowania:

A4 kolor/czarno-białe do 3.900 arkuszy/godz (65 str./min.) A3 kolor/czarno-białe do 2.160 arkuszy/godz (36 str./min.)

Prędkość drukowania dwustronnego:

A4 kolor/czarno-białe do 3.900 obrazów/godz (65 str./min.) A3 kolor/czarno-białe do 2160 obrazów/godz (36 str./min.)

Gramatura papieru:

64 do 300 g/m2

Rozdzielczość drukowania:

Maks. 600 x 1800 dpi

Obsługa formatów papieru:

Z kaset: 3 x 500 arkuszy:

min.140 x 182 mm, maks. 330 x 487 mm

Z opcjonalnych zasobników papieru PF-601:

6.000 arkuszy (2x 3000) arkuszy

min. 100 x148 mm, maks. 330 x 487 mm

Z podajnika bocznego 250 arkuszy:

min.100 x 148 mm, maks. 330 x 487 mm

Maksymalny obszar zadruku:

318 x 480 mm

Pojemność papieru:

Maksymalna: 7500 arkuszy

Pojemność tac odbiorczych:

Na wózku maks.: 5000 arkuszy

Główna taca finiszera FS-503 maks.: 3000 arkuszy

Na każdy z podrzędnych podajników maks.: 200 arkuszy

Maksymalna 8.400 arkuszy

(w zależności od zainstalowanego finishera)

Pamięć urządzenia:

4 x 256 MB RAM

Dysk twardy urządzenia:

4 x 40 GB

Wymiary:

Jednostka główna: 786 x 1056 x 992 (szer. x wys. x głęb.) Waga:

Jednostka główna: 360 kg

SPECYFIKACJA KONTROLERA EFI Fiery IC-303

CPU: Intel Pentium IV 3,2 Ghz Pamięć: 1024 Mb Dysk Twardy: 160 GB

Karta sieciowa: 10/100/1000-Base-T Ethernet Napęd DVD ROM

System Operacyjny:

Microsoft Windows XP Proffesional Embeded

Język opisu strony

Adobe PostScript 3

Języki opisu zmiennych danych:

PPML, FREE FORM, VPS

Obsługiwane systemy operacyjne:

Microsoft Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP Mac OS 9.x/10.x, Novell Netware

Standardowe oprogramowanie:

Obsługa skanowania Remote Scan

Obsługa FreeForm 2

ColorWise

WebTools

Skanowanie TWAIN

Opcjonalne oprogramowanie:

Fiery Impose ColorProfiler Graphic Art. Package Graphic Art. Premium Edition Package Graphic Art. Production Printing Package Graphic Art. Bundle Graphic Art. Proffesional Bundle

Opcjonalny sprzęt:

Klawiatura, monitor LCD, mysz, stolik, spektofotometr ES-1000 EyeOne Gretag Macbeth

SPECYFIKACJA KONTROLERA

CREO IC-304

CPU: Intel Core2 Duo 4MB Cache

Pamięć systemu: 1024 Mb

Pamięć obrazowania: 1024 Mb

Dysk twardy: 3 x 80 GB

Karta sieciowa: 10/100/1000-Base-T Ethernet

Napęd: DVD ROM

System Operacyjny

Microsoft Windows XP Professional SP2 Adobe Acrobat 7.0 Standard (PDF 1.6)

Języki opisu strony:

Adobe Postscript 3

Native PDF, EPS, TIFF, TIFF/IT,

JPEG, CT/LW

Obsługiwane systemy operacyjne:

Windows 98/ME/NT 4.0/2000/XP Mac OS 9.x/10.x, Novell Netware

Standardowe Oprogramowanie:

System impozycji

Trapping (zalewkowanie)

Kolory SpotOn z możliwością wtasnych zmian,

DuoTone,

Zarządzanie kolorem,

Wirtualne drukarki (predefiniowane prace), Podgląd prac przed i po procesie RIP, Kalibracja (linearyzacja), Algorytm Anti Aliasing i SmoothScale

Standardowo na wyposażeniu:

Kontroler

Monitor

Klawiatura

Mysz

Stolik

Densytometr X-Rite DTP 34 do linearyzacji maszyny

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Konica Minolta Business Solutions Polska lub jej partnerami handlowymi.

Wszystkie specyfikacje dotyczą pojemności papieru o formacie A4 i gramaturze 80 g/m2. Niektóre ilustracje mogą zawierać opcjonalne akcesoria. Specyfikacje mogą zmienić się bez uprzedzenia. Konica Minolta nie bierze odpowiedzialności za błędy w specyfikacjach. Użyte nazwy produktów mogą

stanowić zarejestrowane znaki towarowe.

Oferta jest dostępna w sieci handlowej firmy Konica Minolta.

Konica Minolta

Business Solutions Polska Sp. z o. o. www.konicaminolta.pl
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