
ČERNOBÍLÝ PRODUKČNÍ TISKOVÝ SYSTÉM

 Černobílý digitální stroj
 Až 6000 stran za hodinu

bizhub PRO 1100

Stroj bizhub PRO 1100 je výkonným pomocníkem s rychlostí 100 stran A4 za minutu, určený pro oddělení CRD, kopírovací 
centra či provozy, kde je nutná vysoká produktivita a spolehlivost pro tisk černobílých dokumentů. V tomto stroji se 
snoubí pokročilá technologie tisku s robustní konstrukcí a možností využít barevného skeneru s automatickým  
oboustranným snímáním. Stroj je možné rozšířit o celou řadu finišerů, které vám ušetří čas.



VAŠE BENEFITY SE STROJEM 
bizhub PRO 1100

VÝKONNÉ DOKONČOVáNÍ

– dopisní trojsklad dovnitř
– výstupní kapacita až 4200 archů
– vícenásobné děrování (GBC) a děrování 

2 a 4 otvory
– minimální nutnost zásahu obsluhy
– pro optimalizovaný rozpočet

VYSOKá SPOLEhLIVOST

–  spotřební materiál a díly s dlouhou 
životností

–  seřízení duplexního soutisku pomocí 
skeneru a technologie SMA

–  systém přenosového pásu 
–  pro tisk s maximální efektivitou
–  pro ziskové malonákladové zakázky

OchRANA žIVOTNÍhO PROSTřEDÍ

– redukce emisí CO₂
– certifikát ISO 14001
– pro snížení vlivu na životní prostředí
– zvýšená efektivita založena na 

environmentálních hodnotách 

STABILNÍ VÝKON

– až 100 stran A4 za minutu
– až 52 stran SRA3 za minutu
– až 6000 stran A4 za hodinu
– až 3120 stran SRA3 za hodinu

hOTOVÉ POLYgRAFIcKÉ PRODUKTY

– brožura až z 20 listů
– sešití až 100 listů
– tvorba kroužkové vazby až ze 102 listů
– pro vysokou automatizaci a produktivitu
– pro vyšší ziskovost v tiskárně



SPECIFIKACE bizhub PRO 1100

KONTROLA VÝSTUPU  
NA NEJVYŠŠÍ úROVNI

– tiskový řadič Konica Minolta
– integrace do Fiery tiskového workflow 

pomocí Fiery Central Solo
– volitelně tiskový řadič Creo IC-309m
– 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 POKROČILá PRácE S PAPÍREM

– volitelný ruční podavač  
– vstupní kapacita až 9000 archů
– až 5 vstupních kazet
– pro vysokou produktivitu systému
– pro výrazné šetření nákladů
– barevný oboustranný skener

BEzchYBNÉ zPRAcOVáNÍ ARchů

– papír s gramáží až 300 g/m2 i pro 
duplexní tisk

– mechanické rovnání ve standardu
– pro flexibilní výrobu tiskovin
– ruční podavač papírů

VÝJIMEČNá TISKOVá KVALITA

– tiskové rozlišení 1200 x 1200 dpi
– možnost úpravy tonální křivky
– tonerová technologie Simitri® HD
– technologie pro kontolu denzity
– pro nové tiskové aplikace
– pro růst vašeho podnikání



SPECIFIKACE bizhub PRO 1100

SyStéM 

Rozlišení 1200 x 1200 dpi
gramáž papíru 40–300 g/m2 (volitelně 350 g/m2*)
Duplexní jednotka Nestohující; 40–300 g/m2 
Formát papíru Standard:  
 Min.: 182 x 139 mm  
 Max.: 324 x 463 mm 
 Volitelně:  
 Min.: 95 x 139 mm* 
 Max.: 324 x 483 mm**
Maximální oblast tisku 314 x 463 mm (volitelně až 483 mm**)
Vstupní kapacita papíru Standard: 3000 listů 
 Max.: 9000 listů
Výstupní kapacita papíru Max.: 4200 listů
Rozměry hlavní jednotky (Š x h x V) 990 x 910 x 1454 mm
hmotnost hlavní jednotky 340 kg

PRODuKtIVItA

A4 - max. za minutu 100 stran
A3 - max. za minutu 56 stran
SRA3 - max. za minutu 53 stran
A4 - max. za hodinu 6000 stran
A3 - max. za hodinu 3300 stran
SRA3 - max. za hodinu  3120 stran

tISKOVý řADIč

Interní řadič Konica Minolta
Externí řadič cREO Ic-309m

SKENOVáNí

Rychlost skenování A4 Až 180 obrazů/min.
Rozlišení skeneru 600 x 600 dpi
Režimy skenování skenování do HDD; skenování do FtP;   
 skenování do SMB; skenování do e-mailu;  
 skenování do WebDAV; skenování na uSB;   
 z HDD na FtP/SMB/WebDAV 
Formát souboru tIFF; PDF; Encrypted PDF; Compact PDF;  
 XPS; JPEG

KOPíROVáNí

Polotóny 256 odstínů
Čas 1. kopie méně než 3,4 s (A4)
Měřítko 25–400%, v krocích 0,1%
Vícenásobné kopírování 1–9999

PříSlušENStVí

Velkokapacitní zásobník A4 lu-411
Velkokapacitní zásobník SRA3 lu-412
Velkokapacitní zásobník 
s frikčním podáváním PF-709
Víceotvorová děrovací jednotka (gBc) GP-501
Finišer pro vazbu Auto ring  GP-502
Sešívací finišer FS-532
Brožovací jednotka pro FS-532  SD-510
Děrovací jednotka pro FS-532 PK-522
Vkládací jednotka pro FS-532  PI-502
Odmontovatelný hDD RH-101 & HD-523
Ruční podavač  MB-507 
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 Technická specifikace

 – 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.

 Doporučené konfigurace
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Konica Minolta Business Solutions czech, spol. s r.o.  zákaznická linka: 841 777 777  info@konicaminolta.cz  www.konicaminolta.cz


