bizhub PRO 958
PROSPEKT
Černobílý digitální tisk ve formátu až SRA3
Až 95 stran A4 za minutu
Pro přežití na dnešním trhu potřebujete dobrou skladbu sortimentu, chytrý marketing a konkurenceschopné ceny.
V tiskovém průmyslu to znamená dobrý mix produktů, spolehlivé technologie a nákladovou efektivitu. Stroj
bizhub PRO 958 je správný pomocník pro tyto výzvy a nabízí skvělou kombinaci vlastností, pokročilých technologií
a dobré návratnosti investice, které vám pomohou být úspěšní v poskytování tiskových služeb.

ČERNOBÍLÝ PRODUKČNÍ TISKOVÝ SYSTÉM
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VÝHODY STROJE
bizhub PRO 958

ZBRUSU NOVÝ PODAVAČ ORIGINÁLŮ
– Skenování rychlostí až 240 stran
za minutu dovoluje nasazení i pro ty
nejrozsáhlejší archivace
– Kapacita podavače až 300 listů papíru
– Gramáž papíru 35 až 210 g/m2
– Ultrazvukový senzor dvojitého podání
(volitelně) zamezuje vynechání stránky
při skenování dokumentů

VYSOKÝ VÝKON
– Až 95 stran formátu A4 za minutu
– Spotřební materiál s vysokou životností
– Tisk a skenování zároveň

TISK Z MOBILU A TABLETU
– Podpora všech moderních technologií
mobilního tisku
– Tisk přes Wi-Fi z iPhonu a iPadu (AirPrint)
nebo mobilu a tabletu s Androidem
(Mopria), či Windows 10
– Není potřeba instalovat žádné ovladače
– Služba Google Cloud Print umožňuje tisk
dokumentů odkudkoliv z internetu

BOHATÉ MOŽNOSTI DOKONČOVÁNÍ
–
–
–
–
–

Tvorba až 80stranové brožury
Sešívání až 100 listů
Poloviční sklad a dopisní trojsklad
Až 4 adresovatelné výstupy
Volitelně děrování dvou/čtyř děr
do šanonu
– Tvorba Z-skladu pro A3 výtisky

ŠETRNÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
– Nízká spotřeba elektrické energie
– Používaný toner obsahuje biomasu
a díky své nižší zapékací teplotě je
velmi šetrný k životnímu prostředí
– Automatické odstranění prázdných
stránek, zabraňující zbytečnému
kopírování a plýtvání papírem
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KONTROLA VÝSTUPU
NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI
– interní řadič Emperon™
– intuitivní ovládání
– šetří čas i peníze

HNED NA PRVNÍ DOTEK VÍTE, 		
CO MÁTE DĚLAT
– Obrovský 9palcový dotykový barevný
ovládací panel v češtině
– Jednotné ovládání celé produktové
řady Konica Minolta
– Přehledné jednoúrovňové menu
– Až 24 vlastních zástupců na ploše pro
nejčastěji používané funkce
– Animovaná nápověda
– NFC pro přihlášení mobilním telefonem
s Androidem místo čipové karty

VÝBORNÁ PODPORA MÉDIÍ
– Vstupní kapacita papíru až 6 650 listů
– Až 6 vstupních zásobníků
– Jednostranný tisk na papír o gramáži
až 300 g/m2
– Duplexní tisk až 256 g/m2 ze všech
zásobníků
– Podpora tisku na bannery délky až 1,2 m
– Skenování až 1 m dlouhých originálů
(např. velkého technického průkazu)

BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM
– Splňuje mezinárodní bezpečnostní
standardy ISO 15408 EAL3 a IEEE 2600.2
– Všechna data, uložená na pevném
disku, jsou chráněna před neoprávněným
přístupem pomocí technologie šifrování
dat a v případě potřeby i jejich vymazáním
a přepisem podle standardu NATO
– Synchronizace se záložním pevným diskem
(volitelně) v reálném čase zabraňuje
možnosti ztráty citlivých firemních dat

ÚCHVATNÁ KVALITA TISKU
– Skutečné rozlišení 1 200 x 1 200 dpi
– Polymerovaný toner Simitri® HD
– Vysoká odolnost výtisků proti vlhkosti
a UV záření umožňuje jejich použití v
exteriérech a pro archivaci
– Systém pro automatické doplňování
vývojky (ARDS) zajišťuje konstantní
sytost výtisků

PROSPEKT bizhub PRO 958
Možnosti konfigurace

Technické údaje
Rozlišení
Gramáž papíru
Duplexní jednotka
Formát papíru
Maximální oblast tisku
Vstupní kapacita papíru
Výstupní kapacita
Rozměry systému (š x h x v)
Hmotnost

KOPÍROVÁNÍ
1 800 x 600 dpi
1 200 x 1200 dpi
52–300 g/m2
nestohující jednotka; 52–256 g/m2
A6–SRA3; vlastní rozměry papíru;
bannerový papír max. 1 200 x 297 mm
307 x 437 mm (SRA3); 302 x 448 mm (A3+)
standardně: 3 650 listů
max.: 6 650 listů
max.: 3 200 listů
670 x 820 x 1 232 mm
200 kg

PRODUKTIVITA
A4 černobíle
A3 černobíle

až 95 str/min
až 48 str/min

TISKOVÝ ŘADIČ
Interní řadič

Emperon™

SKENOVÁNÍ
Rychlost skenování A4
Rozlišení skeneru
Režimy skenování

Souborové formáty

až 240 str/min;
jednoprůchodové duplexní skenování
600 x 600 dpi
skenování do emailu
skenování do SMB
skenování do FTP
skenování na boxu
skenování na USB
skenování do WebDAV
skenování na DPWS
síťové skenování TWAIN
JPEG; TIFF; PDF; kompaktní PDF; šifrované
PDF; XPS; kompaktní XPS; PPTX
Volitelně: prohledávatelné PDF; PDF/A 1a
a 1b; prohledávatelné DOCX/PPTX/XLSX

–– Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m2.
–– Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 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 je založena na konkrétních provozních podmínkách, jako
je pokrytí stránky konkrétního formátu (5% pokrytí A4). Skutečná životnost spotřebního materiálu
se bude lišit v závislosti na použití a jiných proměnných při tisku, jako je pokrytí, formát stránek, typ
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 ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami
nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.

Polotóny
Doba první kopie
Měřítko
Vícenásobné kopírování

256 odstínů
3,1 s
25–400%, v krocích 0,1%
1–9 999

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Velkokapacitní zásobník A4
Velkokapacitní zásobník SRA3
Sešívací finišer
Děrovací modul pro FS-536
Brožovací finišer
Sešívací finišer
Děrovací modul pro FS-537
Brožovací finišer
Vkládací modul pro FS-537
Oddělovací přihrádka pro FS-537
Jednotka Z-skladu pro FS-537
Dopravní jednotka
Výstupní přihrádka
Číselnice
Pracovní deska
Pracovní deska pro vyvýšený panel
Faxový modul
Držák klávesnice
Přídavné USB rozhraní
USB rozhraní + Bluetooth
Biometrické ověřování
Bezpečnostní modul
Ultrazvukový senzor dvojitého podání
Vestavěný Wi-Fi modul
Montážní sada pro čtečku karet
Držák dlouhých papírů
Zálohování HDD
i-Option licence PDF/A
i-Option licence Prohledávatelné PDF
a PPTX
i-Option licence Tisk čárových kódů
i-Option licence Tisk Unicode písem
i-Option licence Tisk OCR písem
i-Option licence Skenování do Wordu
a Excelu, PDF/A, prohledávatelné PDF
i-Option licence ThinPrint klient
i-Option licence
Bezserverový Follow Me tisk
i-Option licence
Trusted Platform modul (TMP)
Externí Wi-Fi adaptér

LU-303
LU-205
FS-536
PK-520
FS-536SD
FS-537
PK-523
FS-537SD
PI-507
JS-602
ZU-609
RU-515
OT-508
KP-101
WT-506
WT-513
FK-516
KH-102
EK-610
EK-611
AU-102
SC-508
UK-501
UK-215
MK-735
BT-C1e
HD-524
LK-102v3
LK-105v4
LK-106
LK-107
LK-108
LK-110				
LK-111
LK-114			
LK-115				
SX-BR-4600
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