
ЦВЕТНА ПРОИЗВОДСТВЕНА МАШИНА ЗА ПЕЧАТ 

 Цветна SRA3+ дигитална преса 
 До 4,560 A4 страници в минута

bizhub PRESS C8000e

С bizhub PRESS C8000e Konica Minolta отговаря перфектно на съвременните изисквания на печатния бизнес,  
удовлетворява и най-капризните клиенти като предлага качество на изображението, сравнимо с офсетовия печат. 
Тази дигитална преса помага на печатните компании да си създадат добра репутация на този силно конкурентен 
пазар. Богатите възможности на машината, включително различни автоматизирани опции за довършване, снижават 
разходите за труд и други скрити разходи. 
bizhub PRESS C8000e гарантира кратък производствен цикъл, което води до по-добра печалба чрез по-високи 
маржове. С bizhub PRESS C8000e ще се справите лесно с късите тиражи, печата при поискване и персонализираните 
печатни материали и ще отговорите на най-разнообразните изисквания на клиентите.



DATASHEET bizhub PRESS C8000e 

ВАШИТЕ ПРЕДИМСТВА С
bizhub PRESS C8000e

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА 
ДОВЪРШВАНЕ 

– Перфорация на голям брой дупки 
(GBC) и 2 & 4 дупки

– 6 различни вида сгъване
– Голям стакер 
– По-малко ръчна работа 
– За оптимизирани бюджети

НАЙ-ВИСОКА НАДЕЖДНОСТ

– Дълга издържливост на консумативи, 
части и платформа 

– Точна регистрация/ напасване лице-гръб
– Стабилизиращ механизъм за фиксиране 
– За отпечатъци с максимална ефикасност 
– За доходоносни къси тиражи

ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

– Зелена политика за обществени поръчки
– Намалени CO₂ емисии
 – ISO 14001- сертификат
– За намалено въздействие върху околната 

среда
– Подобрена ефективност, основава на 

екологични ценности

ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

– До 80 A4 стр/мин
– До 43 SRA3 стр/мин
– До 4,560 A4 страници на час
– До 2,142 SRA3 страници на час
– За по-висока производителност

ГОТОВИ ПЕЧАТНИ ПРОДУКТИ

– 50-листова брошура с предно обрязване
– Книги с дебелина до 30 мм 
– Телбодиране на 100 листа с варираща 

дължина на телчетата
– За най-висока автоматизация и огромна 

производителност
– За по-голяма печалба
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ВАШИТЕ ПРЕДИМСТВА С
bizhub PRESS C8000e

КОНТРОЛЕР ОТ ВИСОК КЛАС 

– Избор нa контролер:
 EFI®, Creo® или Konica Minolta 

контролер
– Интеграцията в хибридни работни 

процеси
– За интуитивнo опериране
– За да спестите време и пари

ЛЕКОТА НА УПОТРЕБА

– Автоматични цветови настройки
 и контрол
– Настройки на каталога за хартия
– Операторът може сам да се справи 

с поддръжката на машината, 
благодарение на  O.R.U.M.(Operator 
Replaceable Unit Management) 

– За максимална лекота на работа
– Позволява на операторите да се
 концентрират изцяло върху 

производството на поръчки

ПЕРФЕКТНО КАЧЕСТВО НА 
ИЗОБРАЖЕНИЕТО

– S.E.A.D. II технологията за 
резолюция от 1,200 x 1,200 x 8 bit 
(1,200 x 3,600 еквивалентен)

– Simitri® HD+тонер технология
– Нова система за контрол на 

нюансите
– За нови приложения за печат
– За разрастване на бизнеса

УСЪВЪРШЕНСТВАНА РАБОТА С МЕДИИ 

– Вакуумна технология за подаване на 
хартията

– До 10,760-листа капацитет за 
подаване на хартия

– До 9 тави за подаване на хартия
– За подобряване на цялостната 

производителност 
– За значително намаляване на 

разходите

ПОДДРЪЖКА НА РАЗНООБРАЗНИ МЕДИИ ЗА ПЕЧАТ

– До 350 гр/м2 тегло на хартията  - едностранно 
– До 300 гр/м2 тегло на хартията  - двустранно
– Хубридна технология за премахване на 

„накъдрянето“
– За голямо разнообразие от продукти за печат 
– За да се откроите от конкуренцията
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СПЕЦИФИКАЦИИ НА СИСТЕМАТА

Разделителна способност 1,200 x 1,200 dpi x 8 bit 
 1,200 x 3,600 dpi еквивалентен
Тегло на медиата 64–350 гр/м2

Двустранен печат Неподреждащ тип; 64–300 гр/м2

Размери на хартия 330 x 487 мм
Максимално печатаемо поле 321 x 480 мм
Входящ капацитет Стандарт: 1,500 листа 
 Макс.: 10,760 листа
Изходящ капацитет Макс.: 13,600 листа
Размер на системата 900 x 950 x 1,319 мм
Тегло на oсновното тяло 450 кг

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

A4 - Макс. за минута 80 стр/мин
A3 - Макс. за минута 46 стр/мин
SRA3 - Макс. за минута 43 стр/мин
A4 - Макс. за час 4,560 стр/час
A3 - Макс. за час 2,415 стр/час
SRA3 - Макс. за час 2,142 стр/час

КОНТРОЛЕР

Външен контролер EFI Fiery  IC-306
Външен High Spec EFI Fiery контролер  IC-3600
Външен контролер CREO IC-307
Вграден Konica Minolta собствен контролер  IC-601

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СКЕНЕРА* 

Скорост на сканиране A4 До 40 оригинала в минута
Разделителна способност 600 x 600 dpi
Режими на сканиране TWAIN сканиране; Сканиране до HDD;  
 Сканиране до FTP; Сканиране до SMB;  
 Сканиране до eMail
Формати на сканиране TIFF (единични и няколко страница); PDF

СПЕЦИФИКАЦИИ НА СКЕНЕРА*

Нива на сивото 256
Първо копие По-малко от 6.5 секунди (цветно A4)
Увеличение 25–400%, в 0,1% стъпки
Mногократно копиране 1–9,999

АКСЕСОАРИ

Модул за подаване на хартията с вакуумна технология  PF-704
Модул за подаване на хартията с вакуумна технология  PF-705 
с листоподаващо устройство
Модул за нагряване за PF-704/5- изсушава медиата HT-506
Модул за увеличаване на производителността EF-101
Спомагателно устройство   RU-508  
охлажда отпечатъците, оборудван с зизагообразен модул за премахване на 
накъдрянето за листове без нагъване 
Модул за овлажняване на хартията  HM-101
Модул за многобройни перфорации  GP-501
Спомагателно устройство   RU-506   
oбръща листи, Адаптира скоростта на обработка до 80 стр/мин 
Модул за сгъване и перфорация  FD-503
Стакер   LS-505
Модул за производство на брошури  SD-506
Модул за производство на книги  PB-503
Модул за телбодиране  FS-521
Модул за производство на брошури  FS-612
2/4 дупки Модул за перфорация за FS-612 PK-512
4 дупки Модул за перфорация зa FS-612  PK-513
Модул за вмъкване на медии зa FS-612 PI-502

Коника Минолта Бизнес Сълюшънс България ЕООД  София 1766  Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 8А, етаж 7
Национален тел.: 0700 420 22   е-мейл: pp@konicaminolta.bg  www.konicaminolta.bg 06
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 Технически характеристики

 – Всички параметри, свързани с капацитета на хартията, се отнасят за хартия с размер A4 с качество 80 гр/м2.
 – Всички параметри, свързани със скоростта на сканиране, копиране или отпечатване се отнасят за лист с размер A4, който е сканиран, копиран или разпечатан многостранно или едностранно.
 – Поддръжката и наличието на посочените параметри и функции варира в зависимост от операционните системи, приложенията, мрежовите протоколи, както и мрежовите и системните конфигурации
 – Някои от илюстрациите на продуктите съдържат аксесоари, които могат да бъдат добавени според избора.
 – Параметрите и аксесоарите са посочени според актуална по време на отпечатване на брошурата информация и могат да бъдат променени без предизвестие.
 – Konica Minolta не гарантира, че всички посочени цени или спецификации са без грешки.
 – Microsoft и Windows логата са търговски марки или регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и / или други страни.
 – Всички останали марки и имена на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки, като техните собственици са информирани за използването им в този дукумент.

 Препоръчителни конфигурации


