bizhub C35P
Barevná tiskárna A4
30 stran za minutu barevně i černobíle
Funkce
– barevný
– černobílý
– PCL/PS
– lokální a síťový

Tisk

– USB

PROSPEKT bizhub C35P
Technologie
EMPERON

TONER SIMITRI® HD

IWS

OPEN API

i OPTION

CSRC

✔

✔

✘

✔

✘

✔

Možnosti konfigurace

ADAPTÉR PRO COMPACT
FLASH KARTY
KM-725

WIFI MODUL
SX-600
40 GB PEVNÝ DISK
HD-P09

ROZŠÍŘENÍ PAMĚTI
512 MB
M-35C

přídavný zásobník
papíru
PF-P09

EXTERNÍ SEŠÍVAČKA
EH-C591
stolek pod tiskárnu
SCD-25

Možnosti dokončování

oboustranný tisk

PROSPEKT bizhub C35P
Možná výbava
bizhub C35P

SCD-25 stolek pod stroj

Laserová tiskárna s 30 str/min barevně a černobíle.
Standardní tiskový řadič Emperon s PCL 6
a PostScript 3 (volitelně XPS). Standardně rozhraní
Ethernet 10/100/1 000-Base-T, kapacita papíru 250
+ 100 listů, automatický oboustranný tisk, 256 MB
paměti.
zajišťuje ergonomickou výšku a poskytuje úložný
prostor např. pro tisková média

PF-P09 přídavný podavač 
papíru
M-35C rozšíření
paměti 512 MB
HD-P03 pevný disk

A4, 500 listů, až 90 g/m2
rozšíření paměti pro rychlejší zpracování

volitelný 40 GB pevný disk
(podrobnosti viz technické údaje)
KM-725 adaptér pro CF karty CF karta je nutná pro přímý tisk, ukládání písem /
profilů / přetisků, třídění
SX-600 WiFi modul
externí adaptér pro bezdrátovou síť
EH-C591 externí sešívačka pohodlné sešití až 50 výtisků v sadě

Technické údaje
TISK
Kopírovací proces
Tonerový systém
Rychlost tisku A4
Rychlost oboustranného
tisku A4
Doba 1. výtisku
Doba zahřívání
Rozlišení tisku
Procesor řadiče
Jazyky popisu stránky
Operační systémy

Písma tiskárny

Tiskové funkce

2. kazeta
(volitelná)
elektrostatický laserový, tandemový, nepřímý
polymerovaný toner Simitri® HD
až 30/30 str/min (černobíle/barevně)
až 30/30 str/min (černobíle/barevně)
12,9/12,9 s (černobíle / barevně)
asi 39 s
600 x 600 dpi x 3 bity (ekvivalentní 1200 x 1200 dpi, 1 bit)
800 MHz
PostScript 3 (3016); PCL6 (XL 3.0); PCL5e/c; XPS²
Windows 2000;
Windows XP (32/64 bitů), Vista (32/64 bitů)
Windows 7 (32/64 bitů)
Windows 8 (32/64 bitů)
Windows Server 2003 (32/64 bitů)
Windows Server 2008 (32/64 bitů)
Macintosh OSX 10.2.8, 10.3.9, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7
Linux: Redhat, SUSE;
Netware 4, 5, 6
137 standardních písem PostScript; 93 PCL škálovatelných
písem, 51 znakových sad; 10 standardních písem řádkové
tiskárny		
přímý tisk1 PDF (verze 1.7), JPEG, TIFF, XPS2, přetisk1,
vodoznak, n-v-jedné, plakát, řazení stránek do brožury,
třídění1

Automatický
oboustranný tisk
Výstupní kapacita
Životnost toneru3
Životnost zobrazovací
jednotky
Spotřeba

Rozměry systému
Hmotnost systému

Systémový pevný disk2
Adaptér na CF kartu1
Rozhraní
Síťové protokoly

standardně: 256 MB
max.: 768 MB
40 GB volitelný
volitelný
10/100/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0; USB host
TCP / IP;
EtherTalk;
IPX / SPX;
UDP;
IPv6
A6 - A4, vlastní formáty papíru

Tisknutelné formáty
papíru
Gramáž papíru
60–210 g/m2
Kapacita vstupu papíru standardně: 350 listů
max: 850 listů
Boční vstup
100 listů; A6 – A4, 60 – 210 g/m2, vlastní formáty
(92 – 216 x 148 – 356 mm)
1. kazeta
250 listů
A6 - A4;
60 – 210 g/m2;
vlastní formáty (92 – 216 x 148 – 297 mm)

220 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz;
asi 460 W (provoz);
méně než 166 W (úsporný režim);
méně než 34 W (režim spánku)
typická týdenní spotřeba TEC 5,1 kWh (dle Energy Star)
419 x 523 x 330 mm (š x h x v)
22,6 kg bez spotřebního materiálu;
27,1 kg se spotřebním materiálem

SYSTÉMOVÉ FUNKCE
Zabezpečení

Software

SYSTÉM
Systémová paměť

500 listů
60 – 90 g/m2;
A4
A4;
60 - 210 g/m2
standardní: 200 listů lícem dolů
každá barva až 6000** stran
každá barva až 30 000** stran

IPP přes SSL;
filtrování IP adres;
podpora IP sec (IPv6);
WSD, IEEE 802.1 x
PageScope NetCare Device Manager
PageScope WebConnection
PageScope Direct Print
PageScope Data Administrator

Volitelná CF karta umožňuje přímý tisk (PDF, TIFF, JPEG), nahrávání písem / profilů / přetisků, třídění,
PageScope Account Manager.
Volitelný pevný disk umožňuje všechny funkce jako CF karta a navíc zabezpečený tisk, zkušební
výtisk, tisk a přidržení, ukládání úloh, XPS emulaci a použití nahraných profilů.
³ Životnost je udávána dle ISO/IEC 19798.
1

2

–– 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 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.
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