bizhub PRESS 2250P
ADATLAP

Fekete-fehér SRA3+ digitális nyomdai rendszer
Akár 14 856 oldal/órás nyomtatási sebesség

Rengeteg lehetőség van az üzleti életben, amelyet ki lehet használni, hogy megfelelően biztosítsa vállalkozásának növekedését. A Konica Minolta rendszerek kiváló megoldást nyújtanak a nyomtatott kommunikációval foglalkozó szolgáltatóknak,
nyomdai szolgáltatóknak, és a házon belüli központi sokszorosító irodák is megbizonyosodhatnak, hogy a digitális nyomdaipari rendszerrel nem szükséges többet nemet mondaniuk az üzleti lehetőségekre. Győződjön meg róla, hogy profitálhat
a dupla nyomóműves technológiából, amit a bizhub PRESS 2250P kínál a legnagyobb teljesítmény és a legjobb nyomtatási
minőség érdekében. Ezzel a nyomdai rendszerrel Ön hibátlan, zavartalan, leállások és akadályok nélküli termelésre számíthat. Növelje vállalkozása forgalmát és a gyors megtérülésnek köszönhetően a teljesítményét és termelékenységét az akár
14 856 kép/óra sebességgel! A siker kulcsa a Konica Minolta bizhub PRESS 2250P digitális nyomdai rendszere.

FEKETE-FEHÉR DIGITÁLIS NYOMDAI RENDSZER

ADATLAP bizhub PRESS 2250P

AZ ÖN ELŐNYEI
A bizhub PRESS 2250P SOROZATTAL
MEGBÍZHATÓSÁG, MAGAS MINŐSÉG

CSÚCSTECHNOLÓGIÁS
NYOMTATÁSVEZÉRLÉS
– Saját Konica Minolta nyomtatásvezérlő
– Munkafolyamatok integrálása a Fiery
nyomtatásvezérlőbe, Fiery Central Solo
segítségével
– Felhasználóbarát kezelhetőség, hogy
időt és pénzt takarítson meg

– Tartós kivitel, hosszú élettartamú
alkatrészek és kellékek
– Pontos elő- és hátoldali regisztráció
– Szalagos képátviteli rendszer
– Nyomtatás magas teljesítménnyel, és
hatásfokkal
– Hatékony nyomtatás, alacsony
példányszámú munka esetén is

NAGY TELJESÍTMÉNY
–
–
–
–

ADATLAP bizhub PRESS 2250P

EGYSZERŰ HASZNÁLAT
– Automatikus kalibráció
– Egyszerű papír katalógus beállítás
– Gépkezelői tanfolyamok, oktatások a
maximálisan könnyű kezelhetőségért
– Munkaerő megtakarítás a további
fontosabb munkákhoz

Akár 250 oldal/perc (A4, duplex)
Akár 132 oldal/perc (SRA3, duplex)
Akár 14 856 kép/óra (A4, duplex)
Akár 7 840 kép/óra (SRA3, duplex)

KIFINOMULT MÉDIAKEZELÉS
– Levegő rásegítéses papírtovábbítási
technológia
– Akár 18 000 vagy 14 000 lapos
bemeneti kapacitás és 5 000 lapos
papírbeszúrási kapacitás
– Akár 11 papíradagoló tálca a javított
termelékenységért a nagymértékű
költségmegtakarításért

KÉSZ NYOMDAI TERMÉKEK
– 50 oldalas füzetkészítés, frontvágással
– 102 oldalas automata spirálozási
képesség
– Könyvkötés, akár 30 mm-es gerincvastagsággal
– 100 oldalas tűzési képesség, a kapcsok
méretre vágásával
– Nagyfokú automatizáció és óriási
termelékenység
– Magasabb profit a nyomdai szolgáltatóknak

ÁTFOGÓ MÉDIAKEZELÉS

KIVÁLÓ KÉPMINŐSÉG
–
–
–
–

1 200 × 1 200 dpi-s felbontás
Dupla nyomóműves technológia
Simitri® HD toner
Denzitást ellenőrző technológia
mindkét nyomóműben
– Új nyomtatási alkalmazások, a
növekvő eredményes vállalkozásához

FINISHELÉSI LEHETŐSÉGEK
– Cserélhető lyukasztókéses lyukasztás
és két- és négylyukas lyukasztás
– 6 különböző típusú hajtási mód
– Nagykapacitású kirakó
– Átépítő készlet 3. generációs
finisherekhez
– Minimális emberi beavatkozás igény
a költségek optimalizálásáért

KÜLSŐ GYÁRTÓTÓL
SZÁRMAZÓ FINISHELÉSI LEHETŐSÉGEK
– Watkiss PowerSquareTM 224 finisher –
szögletes gerincű füzet készítés
– Plockmatic SD-500/SD-350 square fold
füzetkészítő
– A nagyobb rugalmasságért
– A kifinomultabb nyomdai termékekért

– Akár 350 g/m2 súlyú papírkezelés
egy- és kétoldalas nyomtatásban
– Papírferdeség-érzékelő rendszer
– Professzionális bevonatos papírkezelés
– Mechanikus papírsimítás, mint
alapfelszereltség
– Opcionális papírhűtő, visszanedvesítő
és simító egység a sokféle nyomdai
termékek gyárthatóságáért, hogy
kitűnhessen a versenytársak közül
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Ajánlott konfigurációk

Műszaki tulajdonságok
RENDSZER TULAJDONSÁGOK

NYOMTATÁSVEZÉRLŐ

Felbontás
Kezelhető papírsúly
Papír méret
Maximális nyomtatási terület
Bemeneti papírkapacitás
Kimeneti papírkapacitás
Alapgép mérete (szé. × mé. × ma.)

Alapgép tömege

1 200 × 1 200 dpi
40–350g/m2
Min.: 95 × 139 mm
Max.: 324 × 483 mm (PF-703-mal)
314 × 483 mm (PF-703-mal)
Standard: 3 000 lap
Max. 18 000 lap
Max. 15 000 lap
(plusz mellék kirakó tálcák)
3 500 × 910 × 1 454 mm
(Alapgép 1 + RU-510 + TD-501 +
Alapgép 2 + RU-509 + RU-510)
890 kg

NYOMTATÁSI SEBESSÉG
Percenkénti maximum		
A4
A3
SRA3

Duplex
250 oldal/perc
140 oldal/perc
132 oldal/perc

Egyoldalas
125 oldal/perc
70 oldal/perc
66 oldal/perc

Óránkénti maximum		
A4
A3
SRA3

Duplex
14 856 oldal/óra
8 310 oldal/óra
7 840 oldal/óra

Egyoldalas
7 500 oldal/óra
4 200 oldal/óra
3 960 oldal/óra

Beépített Konica Minolta nyomtatásvezérlő

KIEGÉSZÍTŐK
Levegő rásegítéses papírtálca
Lapbeszúró egység (PF-706-hoz)
Vákuumos papírtálca
Fűtőegység (PF-703-hoz)
Lapbeszúró egység
Papírsimító egység
Nedvesítő egység
Illesztő egység
Multifunkciós lyukasztó egység
Papírátvezető egység
Automata spirálozó egység
Fedlapbeszúró, hajtogató és lyukasztó egység
Nagykapacitású kirakó egység
Irkafüzet-készítő egység
Ragasztókötő egység
Tűzős munkabefejező egység
Lyukasztó egység (FS 532-höz)
Átépítő készlet 3. féltől származó finisherekhez
Külső, kivehető merevlemez ház
Watkiss PowerSquareTM 224KR
Plockmatic

PF-706
PP-701
PF-703
HT-505
PI-PFU
RU-509
HM-102
TD-501
GP-501
RU-510
GP-502
FD-503
LS-505
SD-506
PB-503
FS-532
PK-522
MK-737
RH-101 + HD-511
SD-500/SD-350

–– Minden megadott jellemző az A4-es 80 g/m2 súlyú papírminőségre vonatkozik.
–– A támogatás és a felsorolt specifikációk és funkcionalitás változatok elérhetősége függ az operációs rendszerektől, az applikációktól és a hálózati protokolloktól, valamint a hálózati és rendszer konfigurációktól is.
–– Néhány termék illusztráció opcionális tartozékokat, egységeket tartalmaz.
–– A részletes leírások és tartozékok a nyomtatáskor elérhető információkon alapulnak, külön értesítés nélkül változtathatóak.
–– A Konica Minolta nem vállal felelősséget az említett specifikációk hibamentességéért.
–– Minden márkajelzés és terméknév regisztrált védjegy, vagy a saját tulajdonosoknak a védjegye és ezáltal elismertek.

Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. 1117 Budapest Galvani utca 4. konicaminolta@konicaminolta.hu www.konicaminolta.hu

