bizhub PRO 1100
ADATLAP

Fekete-fehér SRA3+ digitális nyomdai rendszer
Akár 6 000 oldal/órás nyomtatási sebesség

A bizhub PRO 1100-as digitális nyomdaipari rendszer a 100 A4-es oldal/perces sebességével egy megfizethető és hatékony
megoldást kínál mind a házi nyomdák, mind a kereskedelmi nyomdai szolgáltatók számára. A rendszer, tartós kialakítású,
nagy teljesítményre képes és számos finishelési opcióval rendelkezik. Emellett továbbfejlesztett technológiai elemekkel
egészül ki a kiváló fekete – fehér nyomatminőség érdekében. A nagyobb termelékenység érdekében a megbízható és erős
nyomóműn kívül színes kétoldalas szkennelési funkcióval és az ehhez tartozó automata lapadagolóval rendelkezik.

FEKETE-FEHÉR NYOMDAI RENDSZER

ADATLAP bizhub PRO 1100

AZ ÖN ELŐNYEI

A bizhub PRO 1100 NYOMDAI RENDSZERREL
MEGBÍZHATÓSÁG, MAGAS MINŐSÉG

NAGY TELJESÍTMÉNY
–
–
–
–

Akár 100 oldal/perc (A4)
Akár 52 oldal/perc (SRA3)
Akár 6 000 oldal/óra (A4)
Akár 3 120 oldal/perc (SRA3)

KÍVÁLÓ NYOMTATÁSVEZÉRLŐ
– Konica Minolta saját nyomtatásvezérlője
– Munkafolyamatok integrálása a Fiery
nyomtatásvezérlőbe a Fiery Central
Solo segítségével
– Opcionális Creo nyomtatásvezérlő
IC-309m
– Felhasználóbarát kezelhetőség, hogy
időt és pénzt takarítson meg

EGYSZERŰ HASZNÁLAT
– Egyszerű papír katalógus beállítás
– Könnyen követhető kijelzői
utasítások a könnyű kezelhetőség és a
beavatkozási idő csökkentéséért

– Tartós kivitel hosszú élettartamú
alkatrészek és kellékek
– Elő-hátoldali regisztráció szkenner
segítségével
– Szalagos transzfer rendszer
– Nyomtatás magas teljesítménnyel és
hatásfokkal
– Hatékony nyomtatás, alacsony
példányszámú munka esetén is

KIFINOMULT MÉDIAKEZELÉS
– Opcionális kézi adagoló
– Akár 9 000 oldalas kapacitású
papíradagoló
– Akár 5 papíradagoló tálca
– Javított termelékenység a
nagymértékű költségmegtakarításért
– Színes kétoldalas szkennelés

KÉSZ NYOMDAI TERMÉKEK
– 20 íves füzetkészítés
– 100 oldalas tűzési képesség a kapcsok
méretre vágásával
– 102 oldalas automata spirálozási
képességgel
– Nagyfokú automatizáció és óriási
termelékenység
– Magasabb profit a nyomdai
szolgáltatóknak
– GBC G2 lyukasztó egység a
nagyteljesítményű lyukasztáshoz

ÁTFOGÓ PAPÍR TÁMOGATÁS
– Akár 300 g/m2 súlyú papírkezelés
egy- és kétoldalas nyomtatásban
– Mechanikus papírsimítás, mint
alapfelszereltség a sokféle nyomdai
termék gyárthatóságáért, hogy
kitűnhessen a versenytársak közül
– Kézi adagoló tálca
KIVÁLÓ KÉPMINŐSÉG
–
–
–
–

FINISHELÉSI LEHETŐSÉGEK
– Levélhajtási mód
– Nagy kapacitású kirakó akár 4 200 íves
kirakási képességgel
– Cserélhető lyukasztókéses lyukasztás és
2 és 4 lyukas lyukasztás
– Minimális emberi beavatkozás igény a
költségek optimalizálásáért

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG
–
–
–
–

Környezettudatos beszerzési politika
Csökkentett CO2 kibocsátás
ISO 14 001 tanúsítvány
Csökkentett környezeti terhelés

1 200 × 1 200 dpi felbontás
Tónus görbe állíthatósága
Simitri® HD toner technológia
Denzitást ellenőrző technológia az új
nyomtatási alkalmazásokhoz

ADATLAP bizhub PRO 1100
Ajánlott konfigurációk

Technikai jellemzők
RENDSZER TULAJDONSÁGOK
Felbontás
Kezelhető papírsúly
Duplex egység
Papír méret

Maximális nyomtatási terület
Papírtárolási kapacitás
Papírkirakási kapacitás
Alapgép mérete (szé. x mé. x ma.)
Alapgép tömege

SZKENNELÉSI TULAJDONSÁGOK
1 200 × 1 200 dpi
40 – 300 g/m2 (350 g/m2 PF-709-el)
40 – 300 g/m2
Standard:
Min.: 182 × 139 mm
Max.: 324 × 463 mm
Opcionálisan:
Min.: 95 ×139 mm (LU-412-vel)
Max.: 324 × 483 mm (PF-709-el)
314 × 463 mm (akár 483 mm LU-412-vel)
Standard: 3 000 oldal
Max.: 9 000 oldal
Max.: 4 200 oldal
990 × 910 × 1,454 mm
340 kg

NYOMTATÁSI SEBESSÉG
A4 percenkénti maximum
A3 percenkénti maximum
SRA3 percenkénti maximum
A4 óránkénti maximum
A3 óránkénti maximum
SRA3 óránkénti maximum

NYOMTATÁS VEZÉRLŐK
Saját fejlesztésű Konica Minolta vezérlő
Külső CREO vezérlő IC-309m

Szkennelési sebesség (A4)
Szkennelési felbontás
Szkennelési módok

Szkennelési formátum

Akár 180 kép/perc
600 × 600 dpi
Scan to HDD; Scan to FTP; Scan to PC;
Scan to eMail; Scan to WebDAV;
Scan to USB Memory;
HDD to FTP/SMB/WebDAV
TIFF, PDF Encrypted PDF, Compact PDF,
XPS, JPEG

MÁSOLÁSI TULAJDONSÁGOK
Árnyalat
Első másolat/nyomat elkészülési ideje
Nagyítás
Beállítható másolatszám

256 színárnyalat
Kevesebb, mint 3,4 másodperc (A4)
25 – 400%, 0,1%-os lépésekben
1–9 999

KIEGÉSZÍTŐK
100 oldal/perc
56 oldal/perc
53 oldal/perc
6 000 oldal/óra
3 300 oldal/óra
3 120 oldal/óra

Nagy kapacitású papírtálca (A4)
Nagy kapacitású papírtálca (SRA3)
Levegőrásegítéses papírtálca
Cserélhető késes lyukasztóegység
Automata spirálozó egység
Tűzős munkabefejező egység
Kisfüzet készítő egység (FS-532-höz)
Lyukasztó egység (FS-532-höz)
Lapbeszúró egység (FS-532-höz)
Cserélhető merevlemez egység
Kézi adagolótálca
Kirakótálca
Nyitott kirakótálca
Átépítő készlet harmadik fél számára
GBC G2 lyukasztó egység
Papírsimító egység
Visszanedvesítő egység

LU-411
LU-412
PF-709
GP-501
GP-502
FS-532
SD-510
PK-522
PI-502
RH-101, HD-523
MB-507
OT-507
OT-510
MK-737
RU-518
HM-103
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–– Minden megadott jellemző az A4-es 80 gsm 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.
–– Minden márkajelzés és terméknév regisztrált védjegy, vagy a saját tulajdonosoknak a védjegye és ez által elismertek.
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