
951bizhub PRO 951
Niezawodne urządzenie produkcyjne



DRUK CYFROWY TO DROGA 
DO NAJWIĘKSZEJ WYDAJNOŚCI

Model bizhub PRO 951 to niezawodne urządzenie monochromatyczne, które pozwoli Ci osiągnąć sukces 
w sektorze druku cyfrowego. Łączy rozbudowane funkcje drukowania i wyjątkową jakość druku z szerokim 
wachlarzem możliwości wykańczających.
bizhub PRO 951 oferuje różnorodność funkcji i właściwości w technologii cyfrowej, które pozytywnie wpłyną 
na rozwój Twojej firmy.

– Dotrzymywanie nawet najbardziej „napiętych” 
terminów i realizacja wydruków w ciągu kilku godzin 
zamiast kilku dni to klucz do wydajnej działalności 
w sektorze druku cyfrowego. Koniecznością jest 
posiadanie niezawodnego urządzenia, które będzie 
w stanie skutecznie sprostać takim wymaganiom.

– Twoi klienci oczekują, że końcowy produkt będzie 
idealnej jakości – pod każdym względem. Z tego 
powodu urządzenia, z których korzystasz powinny 
zapewniać płynną i niezawodną realizację zleceń. 
Ważne, aby były wyposażone w narzędzia pozwalające 
na kontrolę jakości produkcji i utrzymywanie jej stale na 
najwyższym poziomie.

– Musisz rozszerzyć zakres oferowanych usług, a także 
odkryć innowacyjne sposoby na przyciągnięcie nowych 
i utrzymanie dotychczasowych klientów. Jednocześnie, 
aby nie stracić konkurencyjnej pozycji na rynku, musisz 
dbać o ograniczanie kosztów eksploatacyjnych 
i opłacalną realizację zleceń.

– Zintegrowanie urządzenia spełniającego wszystkie 
powyższe wymagania z pozostałymi rozwiązaniami 
Twojego środowiska pracy nie może wymagać 
dużego wysiłku. Najwyższy możliwy do osiągnięcia 
stopień automatyzacji powinien usprawnić organizację 
zleceń drukowania. 

 

Jeśli takie są Twoje oczekiwania, 
nowy bizhub PRO 951 jest idealnym rozwiązaniem. 
Przekonaj się, jak wiele może zaoferować Tobie 
i Twoim klientom! 



WYSOKA JAKOŚĆ DRUKU 
I WYJĄTKOWA WSZECHSTRONNOŚĆ

 Niezawodna wydajność
Decydując się na korzystanie z modelu bizhub PRO 951 
zapewnisz swojej firmie więcej zleceń i z łatwością 
dotrzymasz terminów. Twoja firma będzie się rozwijać, a Ty 
nie będziesz się martwić o jej przyszłość na rynku. 
bizhub PRO 951 gwarantuje pewność produkcji, która 
przyczyni się do wzrostu zaufania wśród Twoich klientów i 
rosnącej zyskowności działalności biznesowej. Przy pręd-
kości drukowania wynoszącej 95 str./min. w formacie A4 
oraz 55 str./min.w formacie A3, prezentowany model potrafi 
zmaksymalizować wydajność produkcji, gwarantując 
jednocześnie jej długoterminową stabilność w zakresie 
druku cyfrowego. Pomaga w tym również zastosowanie 
narzędzi typu CS Remote Care.

 Wyjątkowa jakość wydruków
Wyprzedź konkurencję i skorzystaj z szansy zaoferowania 
klientom druku w doskonałej jakości! Zaawansowane 
technologie Konica Minolta umożliwiają to nawet w przypadku 
podstawowej klasy urządzeń do druku monochromatycznego. 
Toner polimeryzowany Simitri® HD gwarantuje wysoką 
precyzję wydruku tekstu i linii przy użyciu głowicy drukującej 
LED (1200 x 1200 dpi). Zapewnia to niezwykłą spójność każdej 
drukowanej kopii. Z kolei narzędzie Tone Curve Utility oferuje 
użytkownikom pełną kontrolę i elastyczną optymalizację 
każdego zadania drukowania. Te rozbudowane funkcje 
opracowane zostały w celu zapewnienia jak najlepszych 
efektów końcowych – właśnie dzięki nim sprawisz, że Twoi 
klienci będą naprawdę zadowoleni z wydruków.. 

 Elastyczność funkcji wykańczania
Tworzenie innowacyjnych sposobów wykorzystania druku, 
oferowanie nowych usług, a także uzyskiwanie coraz więk-
szych oszczędności, a co za tym idzie – wyższych dochodów 
w wyniku rosnących marży – oto główne korzyści wynikające 
z użytkowania modelu bizhub PRO 951. Ponadto nowy 
bizhub łączy zróżnicowane opcje wykańczania, w tym zszy-
wania i automatycznego oprawiania spiralnego, z szeregiem 
funkcji zapewniających wysoką jakość wydruku oraz 
imponującą elastycznością w doborze mediów drukujących 
(takich, jak automatyczny druk dwustronny dla papieru 
o gramaturze 300 g/m² czy obsługa papieru 350 g/m²).

Wszystkie oferowane funkcjonalności dostępne są dzięki 
zastosowaniu konstrukcji modułowej, która pozwala 
na dostosowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb 
użytkownika.

Model bizhub PRO 951 wyznacza nowe standardy w zakresie 
elastyczności sprzętowej.

 Wszechstronność funkcji
bizhub PRO 951 zapewnia komfort użytkowania i niezwykłą 
łatwość obsługi, pomagając zmniejszyć nie tylko nakład pracy 
koniecznej do wykonania zadania, ale także ukryte koszty. Jest 
to możliwe dzięki zastosowaniu inteligentnych rozwiązań 
w zakresie oprogramowania. Elastyczność urządzenia pozwala 
na pełną integrację z istniejącymi sieciami danych, 
przy pomocy których wygenerować można np. szczegółowe 
rachunki dla działu księgowości. Możliwe jest także połączenie 
z rozwiązaniami w zakresie zarządzania organizacją pracy. 
Model wyposażony jest we wszelkie funkcje konieczne do 
spełnienia wymagań nawet najbardziej wymagających klientów.



TECHNOLOGIA 
bizhub PRO 951

bizhub PRO 951 pozwala osiągnąć sukces dzięki 
szerokiemu wachlarzowi unikalnych technologii 
Konica Minolta. Gwarantuje to uzyskanie obrazów 
w wysokiej rozdzielczości stanowiącej o doskonałej 
jakości wydruku.
Jakość obrazu jest spójna od pierwszej do ostatniej 
strony każdego zlecenia. Gwarantuje to uzyskiwanie 
profesjonalnych produktów końcowych, które zadowolą 
nawet najbardziej wymagających klientów.



 Głowica drukująca LED 1200 x 1200 dpi

Urządzenie bizhub PRO 951 osiąga rozdzielczość równą 
1200 dpi dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej głowicy 
drukującej LED. Technologia ta poprawia parametry druku 
nawet najmniejszych znaków, a przy wysokiej liniaturze 
skutecznie wygładza półcienie.

 Toner Simitri® HD

Polimeryzowany toner Simitri® HD to jedno 
z najważniejszych osiągnięć firmy Konica Minolta. 
Wykorzystuje polimeryzowaną technologię tworzenia, 
w wyniku której uzyskuje się ultradrobne cząsteczki 
o jednakowym kształcie. Toner ma niższą temperaturę 
utrwalania, co przyczynia się do zmniejszenia efektu 
falowania papieru. Dzięki temu, iż utrwalanie nie wymaga 
użycia oleju, uzyskane dokumenty wyglądają naturalnie 
i są pozbawione niepotrzebnego połysku, stanowiąc tym 
samym konkurencję nawet dla druku offsetowego. 
Podstawą receptury Simitri® HD jest wykorzystanie 
biomasy, której zawartość wynosi ok. 10%, co pomaga 
zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko naturalne. 

 System pasa transferowego 

Model bizhub PRO 951 wyposażony został w ultranowo-
czesny system pasa transferowego. Został on opracowany 
w celu usprawnienia procesu prowadzenia papieru 
i podwyższenia jakości drukowanych obrazów. Dzięki temu, 
że na całej powierzchni arkusza papier idealnie przylega 
do taśmy, nie ma ryzyka wystąpienia przerw i nierównego 
nałożenia tonera. 

 Indywidualne ustawienia parame-
trów oraz narzędzie Tone Curve Utility
Dzięki zdefiniowanym przez konstruktorów 
urządzenia parametrom (dwa rodzaje, każdy o trzech 
różnych wzorach) oraz różnorodnym możliwościom 
definiowania własnych rastrów, użytkownik może dobrać 
optymalne rozwiązanie dla danego zadania wydruku. 
Urządzenie jest standardowo wyposażone 
w kontroler wspierający narzędzie Tone Curve Utility. 
Daje ono możliwość regulacji i korekty drukowanych 
danych, co prowadzi do lepszego sprostania 
wymaganiom klienta. Funkcje te pozwalają na precyzyjne 
dostosowanie jasności i kontrastu obrazu bez uszczerbku 
dla jakości wydruku tekstu i przy takim samym poziomie 
gęstości druku. System umożliwia przechowywanie 
indywidualnych ustawień użytkownika i ich 
przywoływanie w razie potrzeby. 
W przypadku zadań, które zawierają strony kolorowe, 
użytkownik – dzięki wykorzystaniu przestrzeni CIE – 
uzyskuje idealną konwersję kolorów do przestrzeni mono. 
Dzięki temu uzyskujemy wysokiej jakości wydruki zdjęć 
kolorowych na urządzeniu czarno-białym. 

 Zarządzanie harmonogramem zadań
Dzięki harmonogramowi zadań użytkownik może 
wyświetlić informacje, które pozwolą na optymalną 
organizację kolejkowanych zadań druku. Uzyskuje także 
dostęp do wszystkich bieżących zadań oraz do przydat-
nych informacji, na przykład o rodzaju aktualnie 
stosowanego papieru. Wyświetlane są również moce 
przerobowe w formie osi czasu. Użytkownik ma ponadto 
możliwość szczegółowego i aktualizowanego na bieżąco 
przeglądu wszystkich prac wstrzymanych i aktualnie 
odbieranych. 



MOŻLIWOŚCI ROZWOJU FIRMY 
DZIĘKI bizhub PRO 951

Rynek poligraficzny nieustanne się zmienia. Ze względu na trudną sytuację ekonomiczną wiele firm 
poligraficznych przechodzi fazę kryzysu, zmniejsza się ogólny nakład druku, a coraz więcej zastosowań 
druku przenosi się do mediów elektronicznych.
Właściciele firm poligraficznych doskonale wiedzą, że muszą nastawić się na wzrost, podwyższanie 
marży i generowanie nowych źródeł dochodów. Konica Minolta Business Solutions Polska wspiera 
swoich partnerów przy pomocy rozwiązania Digital1234. Jest to kompleksowy program rozwoju firm – 
skierowany przede wszystkim na potrzeby klienta i jego firmy, aby wspierać swoich partnerów 
w realizowaniu ich celów biznesowych.

Kluczowe pytanie brzmi: „W jaki sposób możemy pomóc dziś Twojej firmie?”. Najprostsza odpowiedź to: 
„Poprzez umożliwienie oszczędzania środków, maksymalizacji zysków, oferowania nowych usług oraz 
podwyższenia wydajności procesów”. Program Digital1234 został opracowany z myślą o tym, by zapewnić 
nieskomplikowane wsparcie biznesowe i zachęcić przedsiębiorców do korzystania z możliwości, aby 
w rezultacie ich firmy zaczęły jak najlepiej prosperować. Program składa się z czterech etapów – zaczyna się od 
identyfikacji problemu, przechodzi przez ocenę nowych rozwiązań i ich uzasadnienie, a kończy się wdrożeniem.

W ramach opisanych czterech kroków klient uzyskuje porady dotyczące całego procesu biznesowego: 
Dlaczego powinienem zainwestować w takie rozwiązanie? W jaki sposób mogę dostosować je do obecnych 
potrzeb mojej firmy? Kto ma odpowiednie doświadczenie i mógłby pomóc mi podjąć decyzję? Jakie kroki 
powinienem podjąć, aby odnieść sukces płynący z zastosowania proponowanego rozwiązania?

Krok pierwszy programu Digital1234 pozwala odpowiedzieć na pytanie „dlaczego?” i stosuje proste wypowiedzi 
wiarygodnych partnerów z branży, którzy badają każdą możliwość rozwoju firmy. Drugi etap koncentruje się 
na pytaniu „jak?”, korzystając z prostych pytań oceniających opracowanych przez międzynarodowy zespół 
niezależnych ekspertów biznesowych. Trzeci krok, odpowiadający na pytanie „kto?”, to wypowiedź opisująca 
historie firm, które odniosły sukces. Natomiast etap czwarty udostępnia klientowi zasoby biznesowe, które 
pomogą jego firmie osiągnąć dobre wyniki na przykład przewodniki wdrażania określonych rozwiązań 
biznesowych opracowywane przez konsultantów branżowych.

 Digital1234
Program doradztwa biznesowego Digital1234 
ma na celu zachęcenie przedsiębiorstw związanych 
z sektorem poligraficznym do korzystania 
z możliwości ułatwiających oszczędzanie środków, 
zwiększenie zysków, oferowanie nowych usług 
i poprawę wydajności.

Program składa się z czterech etapów: identyfikacji 
problemu, oceny nowych rozwiązań, 
ich uzasadnienia oraz wdrożenia.



 System Web to Print 

– W przeszłości zlecenia drukowania 
były składane i poddawane ręcznej 
obróbce.

– Wraz z rozwojem Internetu większość 
drukarni otworzyła się na nowe 
sposoby wykorzystania sieci, oferując 
swoim klientom możliwość 
przesyłania zleceń za pośrednictwem 
portalu internetowego.

– Składanie zlecenia w sieci obejmuje: 
załadowanie materiałów do 
wydrukowania, uzyskanie oferty 
cenowej, potwierdzenie złożenia 
zlecenia i informacji dotyczącej jego 
bieżącego statusu, automatyczne 
połączenie z obsługą płatności 
i administracją itp.

– System Web to Print sprawi, że Twoja 
firma będzie „otwarta” dla klientów 24 
godziny na dobę. Proces składania 
zleceń zostanie w pełni zautomaty-
zowany. Wszystko to doprowadzi do 
poprawy wydajności i zminimalizuje 
konieczność osobistego zaangażowania 
przy przyjmowaniu zleceń.

 Wydruk zmiennych danych 

Co sprawia, że druk cyfrowy jest tak wyjątkowy?

– W ramach jednej operacji drukowania możesz 
spersonalizować każdą stronę – umożliwia to 
stworzenie unikalnej wiadomości 
dostosowanej do każdego odbiorcy.

– Funkcja ta nosi nazwę „Wydruk zmiennych 
danych” (lub VDP – Variable Data Printing).

– Korespondencja bezpośrednia może stać się 
bardziej zindywidualizowana.

– Zwrot „Szanowni Państwo” może zostać 
zmieniony np. na „Drogi Krzysztofie”.

– Jest to wyjątkowa cecha druku cyfrowego, 
niedostępna w tradycyjnej technologii druku.

– Badania wykazały, że im bardziej skupiamy się 
na odbiorcach, tym skuteczniejszy i bardziej 
efektywny staje się adresowany do nich 
przekaz.

– Spersonalizowany materiał marketingowy 
umożliwia uzyskanie dochodów o 31% 
wyższych niż zwykły materiał reklamowy.

– Jako dostawca usług poligraficznych możesz 
ustalać wyższe ceny za zlecenia obejmujące 
VDP, nie tracąc przy tym klientów.

– Pamiętaj – większy zysk dla Ciebie, ale także 
lepszy efekt końcowy dla Twojego klienta.



bizhub PRO 951 
URZĄDZENIE PRODUKCYJNE 
O NAJWYŻSZYM POZIOMIE 
WYDAJNOŚCI

TACA ODBIORCZA

– Do 4200 arkuszy

– Osobna taca odbiorcza 

– Osobna taca odbiorcza na broszury

RÓŻNE MOŻLIWOŚCI WYKAŃCZANIA

– Opcje umożliwiające tworzenie  broszur liczących 
do 20 arkuszy (80 stron); funkcja zszywania z 
regulacją długości zszywek; zszywanie do 100 
arkuszy; finiszer składający w „Z”/dziurkujący, 
finiszer dziurkowania wielopunktowego (GBC), 
moduł do oprawy spiralnej

MODUŁ INSERTUJĄCY

– Opcje umożliwiające insertowanie 
z dwóch półek do 400 arkuszy 



WYBÓR PODAJNIKÓW PAPIERU

– LU-409: kaseta o dużej pojemności 
na arkusze A4

– LU-410: kaseta o dużej pojemności 
na arkusze SRA3

– PF-706: 3-kasetowy moduł 
podawania papieru

MODUŁ DRUKUJĄCY

– Do 95 str. A4/min lub 55 str. A3/min

– Maksymalne obciążenie miesięczne: 
1,5 miliona stron

– Rozdzielczość wydruku: 1200 x 1200 dpi

– Obsługa automatycznego druku 
dwustronnego: do 300 g/m²

PANEL DOTYKOWY

– Łatwy w obsłudze, ruchomy, 
kolorowy ekran dotykowy

WYSOKOWYDAJNY KONTROLER

– Zintegrowany RIP o dużej szybkości 
i wyjątkowej wydajności

TECHNOLOGIA

– Toner Simitri® HD

– Rozbudowane ustawienia 
maksymalnego nasycenia 

– Rozwiązania przyjazne dla środowiska 
i zapewniające wyższy stopień świado-
mości ekologicznej



KONTROLER 
bizhub PRO 951

Model bizhub PRO 951 wyróżnia się wyjątkową 
wydajnością druku i przetwarzania RIP. Dzięki temu 
pracownie poligraficzne i drukarnie mogą nadążać 
za wciąż zmieniającym się zapotrzebowaniem 
produkcyjnym i spełniać oczekiwania klientów. 
Kontroler wyposażony jest w najnowszą wersję 
platformy Intel zintegrowaną z urządzeniem centralnym.

 Optymalizacja przetwarzania zleceń
Oferując poziom prędkości RIP dotychczas nieosiągalny w 
urządzeniach tej klasy, bizhub PRO 951 bez trudu poradzi 
sobie nawet z najbardziej skomplikowanymi zleceniami. 
Dzięki kompatybilności ze standardem JDF-JMF w pełni 
i szybko zintegruje się z każdym środowiskiem roboczym. 
Jest to przykład w pełni zoptymalizowanego procesu 
przetwarzania obrazów, umożliwiającego realizację 
wysokich nakładów w jak najkrótszym czasie. W 
połączeniu z funkcją CIE kontroler dostosowuje parametry 
reprodukcji dokumentów kolorowych zgodnie z potrzebami. 
Dane dotyczące koloru w standardzie RGB przenoszone 
są do przestrzeni CIE w celu uzyskania precyzyjniejszej 
barwy. W efekcie urządzenie znacznie wyprzedza rywali 
stosujących technologie druku materiałów kolorowych bez 
transformacji. 



Drukowanie z użyciem 
domyślnych krzywych 
tonalnych

Redukcja maksymalnego 
nasycenia nie oddziałuje na 
tekst, który pozostaje w 100% 
nasycony.

 Tone Curve Utility
Dzięki unikalnemu narzędziu Tone Curve Utility firmy 
Konica Minolta, możliwa staje się indywidualna regulacja 
parametrów obrazowania (RIP), w tym rastrowania i krzywych 
tonalnych. Narzędzie to może ponadto dostosowywać kąty 
rastrów i kształty punktów rastrowych zgodnie 
z wymaganiami klienta.

Użytkownik ma dostęp do szerokiego wachlarza 
predefiniowanych krzywych tonalnych. Za pomocą prostej 
operacji typu „przeciągnij i upuść” może też sprawnie i łatwo 
tworzyć krzywe indywidualne. Istnieje możliwość ustawienia 
indywidualnych profili i zapisania ich na kontrolerze, skąd 
w każdej chwili są dostępne z poziomu sterownika drukarki. 
Taki poziom kompleksowej funkcjonalności oznacza, 
że użytkownik w pełni kontroluje optymalizację jakości 
drukowania.

Drukowanie z użyciem 
nowych krzywych tonalnych

 Katalog papieru

Katalog papieru jest kolejną cechą modelu 
bizhub PRO 951 dopełniającą niezwykłe możliwości 
urządzenia w zakresie maksymalizacji prędkości 
i efektywności pracy. Po jednorazowym 
zaprogramowaniu katalogu papieru użytkownik nie 
musi więcej zaprzątać sobie głowy pytaniem, 
czy zapisano rodzaj papieru odpowiedni do danego 
zadania. Ustawiając proces produkcyjny, należy 
jedynie wybrać z katalogu właściwy rodzaj nośnika. 
Funkcja ta obejmuje również opcję przypisania nazw 
– np. „Papier korporacyjny”. W ten sposób proces 
rozpoznawania dokumentów zostaje wyraźnie 
przyspieszony, a wygoda obsługi zwiększona. 



IMPONUJĄCA WSZECHSTRONNOŚĆ 
OD A DO Z
Nie istnieją proste cykle produkcyjne – za każdym zleceniem kryją się określone oczekiwania związane 
z profesjonalnym wykonaniem poszczególnych etapów procesu produkcyjnego, od wydruku począwszy, 
a na rozbudowanym wykańczaniu skończywszy – i tu po raz kolejny kluczem do sukcesu jest elastyczność!

 Kaseta o dużej pojemności na arkusze A4, LU-409

Dzięki dodaniu kasety o dużej pojemności LU-409, bizhub PRO 951 
zyskuje pojemność do 7500 arkuszy, a także zdolność przetwarzania 
różnych rodzajów mediów drukujących, w przedziale gramatury 
od 40 do 300 g/m².

 Kaseta o dużej pojemności na arkusze SRA3, LU-410

Wyposażenie modelu bizhub PRO 951 w kasetę o dużej pojemności 
LU-410 zwiększy pojemność urządzenia aż do 7000 arkuszy. Ponadto 
możliwy będzie druk na różnorodnych typach nośników, nawet 
w formacie SRA3 (324 x 483 mm) oraz obsługa papieru o gramaturze 
od 40 do 300 g/m².

 Moduł podawania papieru PF-706

Moduł ten zwiększa pojemność papieru w urządzeniu o dodatkowe 
trzy tace zdolne pomieścić do 9000 arkuszy. Podnosi też 
elastyczność w doborze mediów drukujących, oferując szeroki 
przedział gramatury papieru: od 40 do 350 g/m².
Każdy format papieru podawać można z dowolnego podajnika.
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 Moduł składania w „Z” ZU-608

Moduł składania w „Z” i dziurkowania obejmuje funkcje 
składające arkusz A3 do formatu A4.
Dodając odpowiednie opcje, użytkownik może dziurkować 
i/lub wstawiać arkusze złożone w „Z” do ulotek, co pozwala 
poszerzyć zakres działalności.

 Moduł dziurkowania wielopunktowego 
   (GBC) GP-501

Moduł ten, przy pełnej prędkości urządzenia, sprawnie 
i wydajnie przedziurkuje arkusze, przygotowując je 
do oprawy spiralnej. System dobiera odpowiedni zestaw 
matryc pasujących do najczęściej stosowanych technik 
bindowania, w tym pasków Velobind oraz grzbietów typu 
„plastikowy grzebień”.

 Moduł do oprawy spiralnej GP-502

Jest to rozwiązanie dla klientów szukających urządzenia, 
które wykrywa odpowiedni rozmiar oprawy i oprawia 
arkusze przy użyciu elementu pasującego do każdego typu 
dokumentu. GP-502 jest w stanie oprawić do 102 arkuszy, 
dostarczając firmom poligraficznym technologię 
umożliwiającą wyprodukowanie wysokiej jakości 
dokumentów w bardzo krótkim czasie.

 Moduł zszywający FS-532

Wyposażając urządzenie bizhub PRO 951 w moduł 
zszywający FS-532, projektanci pragnęli oddać w ręce 
użytkowników wielopozycyjny system zszywający, który 
bezproblemowo i bez ryzyka awarii może wyprodukować 
instrukcje, raporty czy innego rodzaju obszerną 
dokumentację. Moduł ten może zszywać do 100 arkuszy 
przy prędkości dostosowanej do mocy przerobowych firmy. 
Do konkretnego zlecenia dopasowuje także długość 
zszywek. Funkcja sortowania i grupowania z automatycznym 
przesunięciem to kolejne dostępne rozwiązanie zastosowane 
w urządzeniu bizhub PRO 951. Moduł ten odznacza się 
pojemnością odbiorczą do 4200 arkuszy. FS-532 można 
ponadto rozszerzyć o funkcje dziurkowania i obsługi wkładek.

 Finiszer wielofunkcyjny FS-532 i SD-510

Połączenie FS-532 z SD-510 sprawia, że finiszer 
zszywający potrafi produkować również broszury.
W pełni zautomatyzowana funkcja produkcji broszur daje 
możliwość stworzenia dokumentu do 20 arkuszy (80 stron) 
na broszurę. Dodatkowo możemy złożyć arkusz na dwa 
sposoby – na środku i do postaci listowej. 
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 CS Remote Care

Dzięki zdalnemu narzędziu serwisowemu 
CS Remote Care odczyt danych z liczników, informacje 
o błędach systemu i ewentualnej konieczności 
przeprowadzenia czynności serwisowych w systemach 
bizhub PRESS i PRO mogą być automatycznie przesłane 
do serwisu firmy Konica Minolta.

Pozwala to odpowiednio wcześnie przeanalizować stan 
urządzenia i przeprowadzić profilaktyczne czynności 
konserwacyjne jeszcze przed zaistnieniem poważniejsze-
go problemu. Pomaga to także zminimalizować przestoje 
i nakład pracy administracyjnej ze strony użytkowników, 
a co za tym idzie – oszczędzić czas i pieniądze. W efekcie 
użytkownicy zyskują spokój i mogą cieszyć się pełną 
dostępnością i maksymalną wydajnością 
swojego urządzenia.

PEŁNA DOSTĘPNOŚĆ
Profesjonalna pracownia poligraficzna wymaga bezawaryjnego sprzętu i niezawodnej technologii druku. Dlatego 
to właśnie gwarancja niezawodności stała się głównym priorytetem firmy Konica Minolta podczas opracowywania 
urządzeń do druku produkcyjnego. Doskonała jakość wykonania, a także solidna, metalowa konstrukcja z pewnością 
spełnią oczekiwania klientów co do pewnej i stabilnej pracy urządzenia. Liczne narzędzia i funkcje systemu 
podwyższają jego ogólną funkcjonalność. 

 Uzupełnianie tonera i papieru    
   podczas pracy

Sprawne i natychmiastowe uzupełnianie tonera 
oraz papieru pozwala uniknąć przestojów 
w pracy. 

 Wsparcie serwisowe

Oferowane przez firmę Konica Minolta usługi w 
ramach wsparcia serwisowego umożliwiają 
użytkownikom szybką i bezproblemową 
wymianę określonych elementów urządzenia 
oraz jego części roboczych. Firmy poligraficzne 
z pewnością docenią możliwość samodzielnego 
rozwiązywania drobnych problemów 
systemowych, gdyż przyczynia się to 
do zwiększenia elastyczności ich działalności.



SPECYFIKACJA KOPIARKI 

Prędkość kopiowania A4:   do 95 str./min 
Prędkość kopiowania A3:   do 55 str./min 
Rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi
Przejścia tonalne   do 256 poziomów  
FCOT   poniżej 3,4 sek. (A4 LEF)  
Powiększanie   25–400% w odstępach 0,1%
Wielokrotne kopie   1–9999 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

Automatyczny podajnik   maks.: 100 arkuszy 
dokumentów 
Moduł podawania papieru pojemność: do 4500 arkuszy; 
o dużej pojemności LU-409 gramatura papieru: 40–300 g/m²; 
   standardowe rozmiary papieru: A4; 
   min. rozmiar papieru: 250 x 176 mm; 
   maks. rozmiar papieru: 314 x 229 mm
Moduł podawania papieru pojemność: do 4000 arkuszy; 
o dużej pojemności LU-410 gramatura papieru: 40–300 g/m²; 
   standardowe rozmiary papieru:SRA3; 
   min. rozmiar papieru: 195 x 203 mm; 
   maks. rozmiar papieru: 324 x 483 mm
Moduł podawania papieru pojemność: do 6000 arkuszy; 
PF-706   gramatura papieru: 40–350 g/m²; 
   standardowe rozmiary papieru:A5 do A3+ (SRA3); 
   min. rozmiar papieru: 95 x 139 mm; 
   maks. rozmiar papieru: 324 x 463 mm
Moduł zszywający   zszywanie do 100 arkuszy; 
FS-532   zszywanie 2-punktowe i narożne; 
   zmienna długość zszywek (mechanizm przycinający); 
   pojemność odbiorcza do 4200 arkuszy (A4); 
   na tacy dodatkowej do 200 arkuszy; 
   automatyczne przesunięcie; sortowanie i grupowanie
Moduł broszurujący    produkcja broszur liczących maks. 20 arkuszy (80 obrazów); 
SD-510 (dla FS-532)   zszywanie z okładką; arkusze okładek od 50 do 300 g/m²; 
   taca odbiorcza na broszury; 
   składanie wielu listów (do 5 arkuszy); 
   składanie na pół wielu arkuszy (do 5 arkuszy)
Moduł składania w „Z” ZU-608 finiszer dziurkujący; dziurkowanie 2 lub 4 otworów; 
   składanie w „Z” i na pół
Moduł dziurkujący PK-505 dziurkowanie (możliwość wyboru 2 lub 4 otworów)  
(dla FS-532)   
Moduł insertujący PI-502   wstawianie arkuszy zadrukowanych; 
(dla FS-532)   tace PI podające po 200 arkuszy każda, 
   moduł dziurkowania wielopunktowego (GBC), 
   moduł dziurkowania GP-501, 
   dziurkowanie wielopunktowe arkuszy A4; 
   zestawy matryc wymienialnych przez użytkownika do: 
   pasków Velobind, grzbietów typu „plastikowy grzebień”, 
   opraw drutowych, kolorowych spirali, grzbietów pro click; 
   gramatura papieru: 75–216 g/m²
Moduł do oprawy spiralnej układanie, dziurkowanie i oprawianie książek, 
GP-502    do 102 arkuszy; samoregulujące elementy oprawy 
   (jeden rozmiar dla wszystkich); gramatura papieru:  
   środek 75–120 g/m²; okładka 163–216 g/m²

 Specyfikacja techniczna 
SPECYFIKACJA DRUKARKI  

Prędkość drukowania A4:   do 95 str./min 
Prędkość drukowania A3:   do 55 str./min 
Rozdzielczość drukowania 1200 x 1200 dpi
Przejścia tonalne   do 256 poziomów 

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA  

Gramatura papieru    standard: 40–300 g/m²;   
   opcjonalnie (z PF-706): 40–350 g/m²; 
   w trybie druku dwustronnego: 50–300 g/m²
Rozmiar papieru   A5 do A3+ (SRA3);   
   standard: min.: 182 x 139 mm; maks.: 324 x 463 mm**; 
   maksymalna powierzchnia zadruku: 314 x 478 mm
Pojemność wejściowa   maks.: 9000 arkuszy; jednostka centralna: do 3000 arkuszy; 
   LU-410: do 4500 arkuszy; LU-410: do 4000 arkuszy; 
   PF-706: do 6000 arkuszy
Pojemność wyjściowa   do 4200 arkuszy  
Czas przygotowania do pracy poniżej 390 sek.
Wymiary jednostki centralnej 
(Sz. x Gł. x Wys. mm)   990 x 910 x 1454 mm 
Waga jednostki centralnej  ok. 372 kg 

SPECYFIKACJA KONTROLERA  

Sprzęt   wbudowany kontroler 
CPU   Pentium M 2.0 GHz
RAM   2 GB
HDD    250 GB lub więcej
Języki opisu strony   PCL 5e/XL (PCL 6); Adobe PS 3; TIFF; PDF  
 

SPECYFIKACJA SKANERA  

Prędkość skanowania A4   do 95 oryg./min
Prędkość skanowania A3   do 55 oryg./min
Rozdzielczość skanowania  1200 dpi; 600 dpi; 400 dpi; 300 dpi; 200 dpi
Tryby skanowania   skanowanie TWAIN; skanowanie na dysk twardy;  
   skanowanie do FTP; 
   skanowanie do SMB;    
   skanowanie na skrzynkę e-mail

Formaty skanów   PDF; TIFF; zabezpieczone PDF; XPS 

- Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o rozmiarze A4 i gramaturze 80 g/m2.
- Obsługa oraz dostępność wymienionych specyfikacji i opcji może się różnić w zależności 
od systemów operacyjnych, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.

- Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych zależy od warunków eksploatacji, takich jak 
pokrycie strony w danym formacie (5% pokrycia A4).

- Rzeczywisty okres przydatności użytkowej materiału eksploatacyjnego zmienia się w zależności od 
sposobu używania oraz pod wpływem takich zmiennych, jak pokrycie papieru, format strony, rodzaj 
nośnika, praca ciągła lub przerywana, temperatura otoczenia i wilgotność.

- Na niektórych ilustracjach widoczne jest wyposażenie dodatkowe.
- Specyfikacja i dane dotyczące wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych 
w momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.

- Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanych cen i specyfikacji.
- Wszelkie nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami 
handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.

Twój partner Konica Minolta:


