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Meer voor

uw bedrijf
Zakelijk succes is afhankelijk van uw concurrentievermogen. U moet efficiënter, betrouwbaarder,
flexibeler en productiever zijn dan anderen.
Hoewel de bizhub C250 nog geen halve vierkante
meter vloerruimte in beslag neemt, kan hij meer
voor u betekenen dan u denkt. Hij produceert
op kosteneffectieve wijze afdrukken in kleur en
zwart-wit van hoge kwaliteit, maar dat is nog lang
niet alles.
De multifunctionele bizhub C250 combineert
print-, kopieer-, scan- en faxfuncties in één.
Dit compacte apparaat komt tegemoet aan alle
moderne communicatie-eisen op uw kantoor.
Daarnaast vergroot hij de efficiency, productiviteit
en flexibiliteit.
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Kwaliteit doet er toe – de prijs ook
Kwaliteit heeft haar prijs. Maar waarom zou u te
veel betalen? De bizhub C250 verlaagt de printkosten en verbetert de beeldkwaliteit dankzij de
innovatieve Simitri™ polymeertoner van Konica
Minolta. De olieloze, extra kleine deeltjes leveren
messcherpe zwart-witteksten en heldere, kleurige,
matte illustraties op.
De bizhub C250 is uitgerust met een zeer nauwkeurige printengine die vier afzonderlijke imaging
units bevat vanwege twee redenen: snelheid en
beeldnauwkeurigheid.

Dankzij de single-pass technologie kunnen zowel
kleuren- als zwart-witafdrukken worden geproduceerd op een hoge snelheid van 25 pagina’s per
minuut. Elke imaging unit beschikt over een eigen
dualbeam-laser, ten behoeve van grotere precisie
en stabiliteit. En omdat alle kleuren apart worden
aangebracht, zijn er geen extra, beweegbare
spiegels nodig.
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Meer functies betekent

meer gemak
De bizhub C250 is een veelzijdig multifunctioneel
apparaat met ongekende prestaties. Het is ontworpen met het oog op eenvoudiger bediening,
verbetering van de workflow en vergroting van
de productiviteit.
De unieke Emperon™ printcontroller van
Konica Minolta stelt de bizhub C250 in staat
volledige printfunctionaliteit te bieden op basis
van de standaards PCL 6c en PostScript 3.
Dankzij de intuïtieve Emperon™ interface
kunnen de instellingen voor zelfs de meest
ingewikkelde printopdrachten snel en eenvoudig
worden gemaakt. En EasySet maakt printerinstellingen mogelijk die ook aan andere bizhubgebruikers kunnen worden overgedragen.

Emperon™ beschikt bovendien over aantrekkelijke eigenschappen als mixplex, waarmee
enkelzijdige en dubbelzijdige pagina’s in één
opdracht kunnen worden gecombineerd.
Bij het faxen bestaat de mogelijkheid te kiezen
voor het gemak van pc-faxen. En doordat de
Emperon™ controller al een opdracht kan
verwerken terwijl de vorige nog wordt geprint,
levert de bizhub C250 uw printopdrachten
altijd met maximale snelheid af.
Door het grote touchscreen is de bizhub C250
eenvoudig te bedienen. Verder zijn er diverse
automatische functies, zoals herkenning van
de papierformaat, selectie van de papierlade,
herkenning van kleur of zwart-wit, automatisch
vergroten of verkleinen en switchen van een
lege naar een gevulde papierlade. U hoeft uw
originelen slechts te plaatsen en op de startknop te drukken.

Er zijn nog meer functies toegespitst op uw
specifieke behoeften. Zo kunt u, bijvoorbeeld,
met Image Repeat, snel en eenvoudig meerdere visitekaartjes op een vel A4 maken.
Of met N-copy meerdere originelen op één
pagina kopiëren, zodat u papier bespaart.
In tegenstelling tot desktop-scanning, kunt u
via de optionele documentendoorvoer in één
keer documenten scannen en e-mailen, of
naar uw pc, de netwerkserver of uw Personal
Box sturen. Voor het snel, eenvoudig mailen
van grote documenten heeft u de keuze uit
PDF en Compact PDF; afbeeldingen kunnen
ook in JPEG worden gescand voor uw
presentaties.
Het geheugen van de bizhub C250 biedt ruimte aan tot 2.100 eenvoudig te gebruiken email-, FTP- en SMB-addressen. Dankzij de
LDAP-ondersteuning heeft u directe toegang
tot de e-maildatabase van uw bedrijf. Als u
vaker een zelfde soort scanopdracht uitvoert,
kunt u uw instellingen en bestemmingen
opslaan onder een snelkeuzetoets.

voor archivering of rerouting. Public Boxes
maken het delen van informatie gemakkelijker
en bieden toegang tot bestanden die veel
worden gebruikt (zoals formulieren). Personal
Boxes worden beschermd met een toegangscode, zodat ze goed gebruikt kunnen worden
om vertrouwelijke bestanden te beheren en
veilig op te slaan.

Veel bedrijven maken voor de verspreiding
van documenten die alleen op papier
beschikbaar zijn, nog steeds gebruik van de
fax. De bizhub C250 kan worden opgewaardeerd met een innovatieve Super G3 fax voor
functionaliteiten als vertrouwelijke faxverzending en -ontvangst, fax-polling, digitale
ontvangst van faxen en het downloaden van
afbeeldingen. U kunt bovendien faxen automatisch doorsturen of op basis van de afzender
automatisch laten opslaan in een Personal Box.
Konica Minolta verbreedt met de Personal en
Public Boxes het toepassingsbereik van de
bizhub C250, zodat het méér is dan zomaar
een multifunctioneel apparaat. De standaard
40 GB harddisk biedt ruimte aan 1.000 van
dergelijke boxen, die lijken op pc-mappen.
Elke box kan gebruikt worden om kopieeren printopdrachten met elkaar te combineren
zodat er snel, zonder extra handelingen,
reprints kunnen worden gemaakt. De boxfunctionaliteit kan tevens gebruikt worden om
bestanden te scannen en te versturen binnen
of buiten het bedrijf, en documenten te faxen

Een helder kostenplaatje en een goede toedeling van kosten zijn belangrijke punten bij
kantoorcommunicatie en de bizhub C250
biedt twee zeer effectieve functionaliteiten
voor kostencontrole en -beheer. Het uitgebreide
kostencentrum is een beheersysteem dat alle
door individuele gebruikers of afdelingen
geproduceerde pagina’s telt en het mogelijk
maakt de kosten toe te delen aan specifieke
kostenplaatsen. Met PageScope Data
Administrator kan dit systeem geheel over
het netwerk worden opgezet.
Met User Authentication kunt u tot 1.000
gebruikers individuele toegang bieden tot een
of meer van de functies van de machine en
zwart-wit- en kleurenopdrachten laten uitvoeren.
Het is ook mogelijk individuele gebruikers of
groepen te beperken in hun gebruik van de
machine, door maximale uitvoerhoeveelheden
toe te wijzen of te bepalen of ze wel of geen
kleur mogen printen of kopiëren. Als u meerdere bizhub C250’s wilt gebruiken, of als uw
bedrijf meer dan 1.000 medewerkers telt,
verbind ze dan eenvoudig met de Windows
Active Directory-server en biedt ze nog
handiger toegang tot alle apparaten door
gebruik te maken van hun gebruikersnamen
en wachtwoorden.
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Meer afwerkingsmogelijkheden voor

professionelere
resultaten
Het is niet alleen de afdrukkwaliteit die bepaalt of
een document er professioneel uitziet – ook de
afwerking telt. De bizhub C250 biedt uw kantoormedewerkers niet alleen een heel scala aan
afwerkingsmogelijkheden, maar beschikt ook
over handige functies voor media-invoer.
Het scala aan afwerkingsmogelijkheden van de
bizhub C250 omvat nieten op de hoek, rapportnieten (twee nieten links), perforeren (vier gaten)
en een boekjesfunctie voor de automatische
productie van gevouwen, in het midden geniete
boekjes. Combineer deze mogelijkheden met de
mixedmedia-functie – waarmee u binnen een
opdracht per pagina verschillende invoerbronnen
kunt aangeven – en uw professionele documentatie maakt gegarandeerd indruk! Voorzie uw
volgende rapport bijvoorbeeld van scheidingspagina’s, geef uw productinformatie een luxe
omslag, of maak uw eigen verkoopbrochure met
de boekjesfunctie.
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uit verschillende laden)

brochures nieten

tweezijdig printen

De bizhub C250 heeft een automatische duplex
die printmedia tot 256 g/m² aan kan. Uniek voor
multifunctionele apparaten van deze klasse!
U kunt nu uw eigen luxe covers, ansichtkaarten
voor mailings of professionele dubbelzijdige
visitekaartjes printen, Met de bizhub C250 bent
u ook met zwaar papier verzekerd van een
perfecte finish.

Zowel de eerste papierlade als de bypass kunnen
worden gebruikt om media tot 256 g/m² direct in
te voeren. Ook kunt u uw bedrijfslogo of meest
recente slogan op enveloppen printen om uw
mailings net dat beetje extra professionaliteit te
geven. Sheets voor overheadprojectoren,
adresstickers, logostickers en andere speciale
media kunnen allemaal direct vanuit deze twee
laden worden ingevoerd.
Laat de desktopapparaten met maar één functie,
die weinig veelzijdig zijn en ook nog eens beperkte
kwaliteit leveren, tot het verleden behoren.
Centraliseer uw kantoorcommunicatie en biedt
uw werkgroep, afdeling of kantoor toegang tot
het hele scala aan functies die beschikbaar zijn
in de compacte bizhub C250. Een multifunctioneel
apparaat waarmee veel meer mogelijk is dan dan
de standaard copier, printer, scanner en fax!
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Uw aanvullende

opties
DF-601
Automatische document doorvoer

EK-702
Lokale interface

OC-501
Originele afdekklep

MK-706
Optie connectie
board

JS-601
Uitvoertray

FK-502
fax board

MK-704
Fax connectie kit

AD-503
Automatische duplex

FS-501
afwerkingseenheid met
nieten

VK-501
copy vendor kit

MC-501
mechanische teller

PK-501
perforatieeenheid
FS-603
afwerkingseenheid
met boekjes functie
PC-403
groot volume cassette
2500 vel

PC-203
universele cassette
2 x 500 vel

CD-25
onderkast

PC-103
universele cassette
1 x 500 vel

Technische gegevens
Kopieerspecificaties
Kopieersysteem
Tandem-technologie
Indirecte elektrofotografie
4x Dualbeam laser engine
Tonersysteem
Simitri™ polymeertoner
Kopieer-/printsnelheid A4
Kleur tot 25 afdrukken/min.
Zwart-wit tot 25 afdrukken/min.
Kopieer-/printsnelheid A3
Kleur tot 13 afdrukken/min.
Zwart-wit tot 13 afdrukken/min.
Tijd tot eerste kopie/print
Kleur 11,7 sec. (A4)
Zwart-wit 8,4 sec. (A4)
Opwarmtijd
Minder dan 110 sec.
(timerfunctie)
Kopieerresolutie
600 x 600 dpi
Halftonen
256 gradaties
Multicopy
1-999, onderbrekingsfunctie
Formaat origineel
A5–A3
Vergroting
25%-400% in stappen van 0,1%
Extra functies
Hoofdstukmodus, omslagmodus,
testkopie, testprint voor aanpassing,
kleurenbijstelling, digital art, job recall,
jobsetting-geheugen

Printerspecificaties
Printresolutie
Max. 1.800 x 600 dpi
CPU
PowerPC 750FX @ 466 MHz

Interface
10/100-Base-T Ethernet
USB 2.0 (optioneel)
IEEE 1284 (optioneel)

Printbare afmetingen
A6–A3 full bleed
Aangepaste papierformaten

Scannerspecificaties
Scansnelheid
Tot 25 scans/min. (A4)

Invoercapaciteit
Standaard 850 vel
Max. 3.350 vel

Scanresolutie
Max. 600 x 600 dpi

Uitvoercapaciteit
Max. 1.250 vel

Scanvarianten
TWAIN-scan
Scan-to-eMail
Scan-to-FTP
Scan-to-SMB
Scan-to-Box
Scan-to-iFax

Automatische duplexing
A5–A3 full bleed
64–256 g/m²

Bestandsformaten
JPEG, TIFF (z/w), PDF, Compact PDF
Scanbestemmingen
2.100 (afzonderlijke en groeps)bestemmingen
LDAP-ondersteuning

Papiergewicht
64–256 g/m²

Kopieën/prints per maand
Aanbevolen: 25.000
Maximaal: 40.000
Stroomverbruik
220-240 V / 50Hz
1,5 KW of minder
Afmetingen (B x D x H)
653 x 755 x 771
Gewicht
Ca. 94 kg

Faxspecificaties (optioneel)
Fax-standaard
Super G3
Faxresolutie
Max. 600 x 600 dpi (ultrafijn)
Faxcompressie
MH, MR, MMH, JBIG
Fax-baudrate
Max. 33,6 Kbps
Faxbestemmingen
1.000 (afzonderlijke en groeps)bestemmingen
Faxfuncties
Polling, timeshift,
eMail reroute,
ontvangst in vertrouwelijke Box,
pc-fax

PDL’s
PCL 6c (PCL 5c + XL 2.1),
PostScript 3

Systeemspecificaties

Besturingssystemen
Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP
Macintosh 9.x/10.x
Server NT4.0/2000/2003
Unix, Citrix

Harddisk
40 GB

Systeemgeheugen
1.024 MB

Diverse eigenschappen
Beveiliging
ISO15408 EAL3
Accounting
1000 gebruikersaccounts
Ondersteuning van Active Directory
(gebruikersnaam + wachtwoord)
Toegang tot gebruikersfuncties definieerbaar
Software
PageScope NetCare
PageScope Cabinet
PageScope NetSetup
PageScope Data Administrator
PageScope Box Utility
PageScope JobSpooler
FlexiText
FlexiForm
FlexiStore
EasyPrint

Automatische documentendoorvoer
Tot 100 originelen

Alle specificaties in termen van papier gaan uit van 80 grams A4-vellen.
Alle snelheidspecificaties gaan uit van A4-vellen die overdwars worden gescand, gekopieerd of geprint in multipage, simplex modus.
De genoemde geheugencapaciteiten gaan uit van A4-vellen met een tonerdekking als genoemd in de betreffende voetnoot.
Sommige van de productillustraties tonen optionele accessoires.
Konica Minolta garandeert niet dat genoemde prijzen en specificaties foutloos zijn.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Microsoft, Windows, en het Windows-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten
en/of andere landen.
Alle overige merk- en productnamen kunnen een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk zijn van hun eigenaars en worden hierbij als zodanig erkend.
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