bizhub C35P
Wydajne rozwiązanie do druku kolorowego

Urządzenie biurowe bizhub C35P

bizhub C35P, urządzenie biurowe

Szybkie i wszechstronne
urządzenie zawsze
w zasięgu ręki
Niewielkie grupy robocze i zespoły w większych firmach, np. dział kadr czy kontrolingu, które często przygotowują
poufne dokumenty, potrzebują w zasięgu ręki urządzenia, które wydrukuje opracowane materiały szybko
i w wysokiej jakości. Bizhub C35P jest doskonałą drukarką dla grup roboczych, która uzupełnia większe urządzenia,
jako drukarka sieciowa czy też na biurkowa.

Wysoka wydajność

■ Urządzenie bizhub C35P jest zaskakująco wydajne.
W formacie A4 zapewnia wydruk z prędkością
30 str./min, tak w trybie monochromatycznym, jak
i kolorowym oraz przy druku dwustronnym, dzięki
czemu spełnia oczekiwania każdego zespołu.

Szeroka funkcjonalność

■ Najnowszy kontroler Emperon,
dostępny standardowo interfejs Gigabit Ethernet,
opcjonalna obsługa języka XPS i wygodna
administracja przy użyciu programów PageScope
zapewniają zgodność urządzenia bizhub C35P
z większością środowisk Windows, Mac i Linux.

Podobieństwo do urządzeń bizhub A3

■ Dzięki konstrukcji InfoLine i szerokiej gamie
zaawansowanych funkcji typowych dla urządzeń
wyższych klas ta niewielka i wydajna drukarka bez
problemu współpracuje z innymi urządzeniami serii
bizhub.

Doskonała jakość wydruków

■ Zastosowanie wysokiej jakości toneru
polimeryzowanego Simitri® HD i rozdzielczości
600 x 600 dpi x 3 bity pozwala uzyskać najwyższą
jakość wydruków, zarówno kolorowych, jak
i monochromatycznych.

Konfiguracje

Duża elastyczność,
imponujące rezultaty
Kompaktowa budowa, imponujące
możliwości
Dzięki niewielkim rozmiarom urządzenie bizhub
C35P jest doskonałą drukarką biurkową, która jest
zawsze pod ręką i zajmuje naprawdę mało miejsca.
Identyczna prędkość pracy – 30 str./min – w trybie
kolorowym i monochromatycznym, czas oczekiwania
na wydrukowanie pierwszej strony wynoszący
zaledwie 12,9 s i pełna wydajność w trybie drukowania
dwustronnego pozwalają na wykorzystanie jej w roli
drukarki dodatkowej umieszczonej w pobliżu stanowiska
pracy. Urządzenie bizhub C35P pozwala błyskawicznie
uzyskiwać wydruki o wysokiej jakości, dzięki czemu
zwiększa wydajność pracy każdego zespołu i każdej
grupy roboczej.

Wysoka wydajność
Urządzenie bizhub C35P, podobnie jak jego
wielofunkcyjne odpowiedniki, używa najnowszego
kontrolera Emperon™, a dzięki płynnej integracji
z praktycznie każdą siecią pozwala na obsługę
standardowych systemów operacyjnych i większości
aplikacji biznesowych. Procesor działający z prędkością
800 MHz, pamięć RAM o wielkości 256 MB i obsługa
sieci w standardzie Gigabit Ethernet pozwalają na
prawdziwie profesjonalną pracę. Kontroler Emperon™
zapewnia obsługę języków PostScript i PCL,
a opcjonalnie także języka XPS.

Większa funkcjonalność
Aby zapewnić wygodę, elastyczność i łatwość obsługi,
urządzenie bizhub C35P wyposażono w szereg narzędzi
PageScope: Interfejs PageScope Web Connection
pozwala wyświetlić dokładne informacje o stanie drukarki
i materiałów eksploatacyjnych bezpośrednio na ekranie
komputera. Aplikacja PageScope Data Administrator
ułatwia przydzielanie praw użytkownika i uprawnień do
drukowania,dzięki czemu można na przykład ograniczyć
dostęp do druku w kolorze. Można także nadzorować
ilość wydruków realizowanych przez poszczególnych
użytkowników.
To urządzenie firmy Konica Minolta jest także
wyposażone w kompleksowe funkcje z zakresu
bezpieczeństwa. Jest to szczególnie ważne podczas
drukowania i rozpowszechniania poufnych danych, takich
jak informacje o wypłatach.

Niezawodne monitorowanie zdalne
Aplikacja CS Remote Care firmy Konica Minolta
obsługuje funkcje zdalnego monitorowania, umożliwiając
wydajną komunikację między urządzeniami i serwisem
firmy Konica Minolta. W rezultacie ogranicza przestoje
spowodowane awarią i zwiększa wydajność grup
roboczych i całych zespołów. Aplikacja CS Remote Care
pozwala także na automatyzację procesu zamawiania
materiałów eksploatacyjnych i wysyłania powiadomień do
serwisu.

Obsługa wielu różnych nośników
Urządzenie bizhub C35P charakteryzuje się
wszechstronną obsługą wielu różnych nośników.
Zarówno standardowa kaseta na papier, jak i moduł
druku dwustronnego obsługują arkusze o formacie od
A6 do A4 i gramaturze od 60 do 210 g/m2. Opcjonalna
kaseta zwiększa łączny zapas papieru aż do 850 arkuszy.
Dział kadr z pewnością doceni możliwość prostego
drukowania na kopertach, przygotowania referencji czy
zaświadczeń, a dział kontrolingu – funkcje drukowania
diagramów, schematów, prezentacji i analiz. Możliwość
drukowania kilku stron (maksymalnie szesnastu)
na jednej pozwala zmniejszyć liczbę wydruków.
Tak wiele możliwości obsługi nośników sprawia, że
urządzenie bizhub C35P jest idealnym rozwiązaniem
w przygotowaniu dokumentów różnych rodzajów.

Parametry techniczne
Proces drukowania
Metoda drukowania
Elektrostatyczne laserowe
drukowanie tandemowe
System toneru
Toner polimeryzowany Simitri® HD
Szybkość drukowania w formacie A4
Kolor: do 30 str./min
Mono: do 30 str./min
Szybkość automatycznego drukowania
dwustronnego w formacie A4
Kolor: do 30 str./min
Mono: do 30 str./min
Czas wydruku pierwszej strony
Kolor: 12,9 s
Mono: 12,9 s
Czas nagrzewania
Ok. 39 s
Rozdzielczość drukowania
600 x 600 dpi x 3 bity
Procesor
800 MHz
Język opisu stron
PostScript3 (3016)
PCL6 (XL 3.0)
PCL5e/c
XPS2
Systemy operacyjne
Windows 2000
Windows XP (32-/64-bitowy)
Windows Vista (32-/64-bitowy)
Windows Server 2003 (32-/64-bitowy)
Windows Server 2008 (32-/64-bitowy)
Windows 7 (32/64)
Mac OS X 10.2.8, 10.3.9,
10.4, 10.5, 10.6
Linux: Redhat, SUSE
Netware 4, 5, 6
Czcionki drukarki
137 standardowych czcionek PostScript,
93 skalowalne czcionki PCL, 51 zestawów
symboli, 10 standardowych czcionek
liniowych drukarki

Funkcje drukarki
Bezpośrednie drukowanie1 plików PDF
(wersja 1.7), JPEG, TIFF, XPS2, nakładki,
znaki wodne, wiele stron na jednej, plakaty,
broszury, sortowanie1

Parametry techniczne – system
Pamięć urządzenia
Standardowo: 256 MB
Maks.: 768 MB
Dysk twardy 2
40 GB (opcjonalny)
Karta pamięci CF 1
Opcjonalny
Interfejs
Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 2.0,
port USB
Protokoły sieciowe
TCP / IP
EtherTalk
IPX / SPX
UDP
IPv6

Automatyczne drukowanie dwustronne
A4
60–210 g/m2
Pojemność tacy odbiorczej
Standardowa: 200 arkuszy, stroną
zadrukowaną w dół
Obciążenie miesięczne
Średnie 1300 stron
Maks.: 120 000 stron
Wydajność toneru3
CMY i czarny
do 6000 stron
Wydajność modułu drukującego
CMY i czarny
do 30 000 stron
Zużycie energii
220~240 V /50~60 Hz
Ok. 460 W (podczas pracy)
Poniżej 166 W (tryb oszczędzania energii)
Poniżej 34 W (tryb uśpienia)
Wymiary urządzenia (szer. x gł. ×
wys., mm)
419 x 523 x 330

Obsługiwane formaty papieru
A6–A4
formaty niestandardowe

Waga urządzenia
22,6 kg bez materiałów eksploatacyjnych
27,1 kg z materiałami eksploatacyjnymi

Gramatura papieru
60–210 g/m2

Funkcje urządzenia

Pojemność kaset
Standardowa: 350 arkuszy
Maks.: 850 arkuszy
Ręczny podajnik
100 arkuszy
A6–A4
60–210 g/m2
Niestandardowy (92–216 x 148–356 mm)
Kaseta
250 arkuszy
A6–A4
60–210 g/m2
Niestandardowy (92–216 x 148–297 mm)

Zabezpieczenia
IPP over SSL
filtrowanie adresów IP
IPsec (IPv6)
WSD, IEEE 802.1 x
Aplikacje
PageScope NetCare Device Manager
PageScope WebConnection
PageScope Direct Print
PageScope Data Administrator

Kaseta dodatkowa
500 arkuszy
60–90 g/m2
A4

1

Opcjonalna karta pamięci CF pozwala na drukowanie bezpośrednio z plików PDF, TIFF, JPEG, pobieranie czcionek, profili i nakładek, sortowanie i korzystanie z programu
PageScope Account Manager.
Opcjonalny dysk twardy pozwala na obsługę wszystkich funkcji dostępnych dla karty pamięci CF, a ponadto także na korzystanie z funkcji bezpiecznego drukowania,
wykonywanie kopii testowych, drukowanie z zachowaniem plików na dysku twardym, przechowywanie zadań, emulację języka XPS i używanie pobranych profili.
3
Deklarowana wydajność zgodnie z ISOMEC 19789
2

Wszystkie parametry techniczne odnoszące się do papieru dotyczą papieru o rozmiarze A4 i gramaturze 80 g/m2.
Wszystkie wartości dotyczące szybkości wydruku dotyczą papieru w formacie A4 zadrukowywanego w poprzek w trybie drukowania wielostronicowego, jednostronnie.
Obsługa i dostępność wymienionych funkcji i parametrów technicznych różnią się w zależności od systemu operacyjnego, aplikacji, protokołów sieciowych oraz
konfiguracji sieci i systemu.
■ Podany oczekiwany czas użytkowania materiałów eksploatacyjnych dotyczy określonych warunków pracy, takich jak zapełnienie drukiem określonej części strony
o danym rozmiarze (5% dla strony A4).
Rzeczywisty czas użytkowania materiałów eksploatacyjnych zależy od sposobu korzystania z urządzenia oraz innych zmiennych czynników obejmujących zapełnienie
stron, rozmiar stron, typ nośnika, częstotliwość korzystania z urządzenia, temperaturę i wilgotność otoczenia.
■ Na niektórych ilustracjach produktów przedstawiono akcesoria opcjonalne.
■ Parametry techniczne i dane dotyczące akcesoriów są oparte na informacjach dostępnych w czasie drukowania i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
■ Firma Konica Minolta nie gwarantuje, że podane ceny i parametry techniczne nie zawierają błędów.
■ Nazwy Microsoft i Windows oraz logo Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach.
■ Wszystkie inne marki i nazwy produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.
■ Więcej informacji można znaleźć w Internecie, pod adresem www.konicaminolta.pl
■
■
■
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