bizhub PRESS 2250P
Černobílý digitální produkční stroj
Až 14 856 obrazů A4 za hodinu
Je mnoho příležitostí na trhu, které mohou nastartovat vaše podnikání. Konica Minolta připravila tento stroj pro všechny
kopírovací centra, reprografická oddělení nebo komerční tiskárny tak, aby už nikdy nemuseli odmítat jakoukoli výzvu.
Profitovat můžete z této tandemové technologie, která poskytuje nekompromisní výkon a nedostižnou kvalitu tisku. Stroj
bizhub PRESS 2250P vám zaručí bezproblémovou produkci oboustranně potištěných archů bez zbytečných prostojů.
Podpořte své podnikání a zvyšte svůj zisk díky vysoké produktivitě až 14 856 obrazů A4 za hodin.

ČERNOBÍLÝ PRODUKČNÍ TISKOVÝ SYSTÉM

SPECIFIKACE bizhub PRESS 2250P

VAŠE BENEFITY SE STROJEM
bizhub PRESS 2250P
vysoká spolehlivost
– spotřební materiál a díly s dlouhou
životností
– seřízení duplexního soutisku nezávisle
v každém enginu
– systém přenosového pásu
– pro tisk s maximální efektivitou
– pro ziskový duplexní tisk

stabilní výkon
–
–
–
–

až 250 stran A4 za minutu duplexně
až 132 stran SRA3 za minutu duplexně
až 14856 A4 obrazů za hodinu
až 7840 SRA3 obrazů za hodinu

hotové polygrafické produkty
– brožura až z 50 listů s čelním ořezem
– sešití až 100 listů
– lepená vazba tavným lepidlem se
hřebetem silným až 30 mm
– tvorba kroužkové vazby až ze 102 listů
– pro vysokou automatizaci a
produktivitu
– pro vyšší ziskovost v tiskárně

výkonné dokončování
– 6 různých typů skladů
– velká výstupní kapacita
– vícenásobné děrování (GBC) a děrování
2 a 4 otvory
– interface pro připojení finišerů třetích
stran
– minimální nutnost zásahu obsluhy
– pro optimalizovaný rozpočet

ochrana životního prostředí
–
–
–
–

redukce emisí CO₂
certifikát ISO 14001
pro snížení vlivu na životní prostředí
zvýšená efektivita založena na
environmentálních hodnotách
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kontrola výstupu
na nejvyšší úrovni
– tiskový řadič Konica Minolta
– integrace do Fiery tiskového workflow
pomocí Fiery Central Solo
– volitelně tiskový řadič Creo IC-312m
– intuitivní ovládání
– šetří čas i peníze

snadné ovládání
–
–
–
–

jednoduché nastavení katalogu papíru
instrukce na obrazovce stroje
pro maximální jednoduchost ovládání
uvolní ruce operátorovi pro důležitější
úkoly

výjimečná tisková kvalita
– tiskové rozlišení 1200 x 1200 dpi
– tandemová technologie dvou tiskových
enginů
– tonerová technologie Simitri® HD
– technologie pro kontolu denzity na
obou enginech
– pro nové tiskové aplikace
– pro růst vašeho podnikání

pokročilá práce s papírem
– technologie podávání podtlakem nebo
frikční s rozfukem
– vstupní kapacita až 18000 archů
– až 11 vstupních kazet
– pro vysokou produktivitu systému
– pro výrazné šetření nákladů

bezchybné zpracování archů
– papír s gramáží až 350 g/m2 i pro
duplexní tisk
– mechanické rovnání ve standardu
– volitelná vlhčící jednotka
– senzory pro měření vyosení archu
– podpora potisku křídového papíru
– pro flexibilní výrobu tiskovin
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Doporučené konfigurace

Technická specifikace
systém
Rozlišení
Gramáž papíru
Formát papíru
Maximální oblast tisku
Vstupní kapacita papíru
Výstupní kapacita papíru
Rozměry hlavní jednotky (Š x H x V)

Hmotnost hlavní jednotky

Tiskový řadič
1200 x 1200 dpi
40–350 g/m2
Min.: 95 x 139 mm
Max.: 324 x 483 mm (s PF-703)
314 x 483 mm (s PF-703)
Standard: 3000 listů
Max.: 18000 listů
Max.: 15000 listů (plus vedlejší výstupní
přihrádka)
3500 x 910 x 1454 mm
(Hlavní jednotka 1 + RU-510 + TD-501 +
hlavní jednotka 2 + RU-509 + RU-510)
890 kg

Produktivita
Oboustranně
A4 - max. za minutu
A3 - max. za minutu
SRA3 - max. za minutu
A4 - max. za hodina
A3 - max. za hodina
SRA3 - max. za hodina

250 obrazů
140 obrazů
132 obrazů
14856 obrazů
8310 obrazů
7840 obrazů

Jednostranně
A4 - max. za minutu
A3 - max. za minutu
SRA3 - max. za minutu
A4 - max. za hodina
A3 - max. za hodina
SRA3 - max. za hodina

125 stran
70 stran
66 stran
7500 stran
4200 stran
3960 stran

Interní řadič Konica Minolta
Externí řadič CREO IC-312m

Příslušenství
Velkokapacitní zásobník
s frikčním podáváním a rozfukem
PF-706
Velkokapacitní zásobník
s podtlakovým podáváním
PF-703
Vyhřívání pro PF-703
HT-505
Vkládací jednotka
PI-PFU
Rovnací jednotka
RU-509
Vlhčící jednotka
HM-102
Tandemová dopravní jednotka	TD-501
Víceotvorová děrovací jednotka (GBC) GP-501
Dopravní jednotka
RU-510
Finišer pro vazbu Auto ring
GP-502
Skládací a děrovací finišer
FD-503
Velkokapacitní výstupní zásobník 	LS-505/LS-506
Finišer brožur V1
SD-506
Finišer vazby V2
PB-503
Sešívací finišer
FS-532
Děrovací jednotka pro FS-532
PK-522
Montovací kit pro instalaci finišerů
třetích stran
MK-737
Odmontovatelný HDD
RH-101 + HD-511
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–– Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m2.
–– Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
–– Udávaná životnost spotřebního materiálu platí při 5% pokrytí formátu A4 a kontinuálním tisku. Skutečná životnost spotřebního materiálu se může lišit v závislosti na konkrétních provozních podmínkách, jako je
pokrytí, formát a typ tiskových médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
–– Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
–– Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
–– Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
–– Všechny obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.

