
ЦВЕТНА ПРОИЗВОДСТВЕНА СИСТЕМА ЗА ПЕЧАТ 

 Цветна SRA3+ дигитална произодствена система
 До 60 страници в минута

bizhub PRO C754e

Оцеляването в днешната пазарна среда изисква добро съчетание от продукти, разумен маркетинг и конкурентни 
цени. В печатната индустрия това означава добър набор от печатни продукти, надеждна технология и висока 
рентабилност. bizhub PRO C754е предлага добра комбинация от възможности, технологии и инвестиция и така 
осигурява конкурентно предимство за печатния бизнес, както и възможност за удовлетворяване на разнообразни 
изисквания на клиентите. 
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ВАШИТЕ КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА С 
bizhub PRO C754e

ГОТОВИ ПЕЧАТНИ ПРОДУКТИ 

– Отпечатване на брошури с 20 
страници 

– Телбодиране на 100 страници
– Най-висока автоматизация и 

огромна производителност
– По-голяма печалба

ДОВЪРШИТЕЛНИ ПРОЦЕСИ

– Сгъване на писма
– Стакер  - до 3000 листа 
– Опция за перфорация с 2/4 дупки
– Минимизиране на ръчната работа
– За оптимизирани бюджети

НАЙ-ВИСОКА НАДЕЖДНОСТ

– Издръжливи части и консумативи
– Auto Refining Developer System (ARDS)
– За отпечатване с максимална 

ефикасност
– За рентабилен печат на къси тиражи

ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА 

– Ниска консумация на енергия
– Съдържа рециклирана пластмаса и 

биопластмаса
– Намалено въздействие върху 

околната среда
– Подобрена ефективност, базирана 

на екологични ценности

ТРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ

– До 60 цветни страници формат А4 в 
минута

– До 30 цветни страници А3 в минута
– Повишена производителност при 

сканиране за копиране и сканиране 
– За по-висока производителност
– За повече заявки за печат
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ВАШИТЕ КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА С 
bizhub PRO C754e

КОНТРОЛЕР ЗА ПЕЧАТ   
ОТ  ВИСОК КЛАС

– Вграден EFI контролер
– Работна станция
– Възможност за добавяне на Fiery 

пакет за продуктивност
– Интуитивно опериране на системата 
– Спестявате време и пари

ЛЕКОТА НА РАБОТА 

– Иновативен 9-инчов цветен 
сензорен панел 

– Изскачащи прозорци за настройка 
на всички функции

– Безпроблемна интеграция с работни 
процеси за производство на 
документи

– Максимална лекота на работа
– Дава възмножност на операторите 

да се съсредоточат върху  по-важни 
задачи

ПЕРФЕКТНО КАЧЕСТВО НА ПЕЧАТ

– 1,200 x 1,200 dpi разделителна 
способност

– Simitri® HD тонер технология
– За нови приложения за печат
– За растящ бизнес 

ПОДОБРЕНА РАБОТА С МЕДИИ

– До 6650 листа капацитет за 
зареждане с хартия

– До 6 тави за подаване на хартия
– За цялостно повишаване на 

производителността 
– За оптимално намаляване на 

разходите

РАЗНООБРАЗИЕ ОТ МЕДИИ ЗА ПЕЧАТ 

– Тегло на хартията: 
 - до 300 гр/м2 при едностранен печат;  

- до 256 гр/м2 при двустранен печат
– Печат на банери
– За разнообразие от печатни продукти 
– За да се откроявате от 

конкуренцията
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СПЕЦИФИКАЦИИ НА СИСТЕМАТА

Разделителна способност 1,800 x 600 dpi x 6 bit (еквивалент) 
 1,200 x 1,200 dpi x 1 bit
Тегло на хартията 52–300 гр/м2

Двустранен печат Неподреждащ тип; 64–256 гр/м2

Размер на хартията A6–SRA3; Нестандартен размер; 
 Банер - Макс. 1,200 x 297 мм
Максимално печатаемо поле 307 x 437 мм (SRA3); 302 x 448 мм (A3+)
Изходящ капацитет Стандарт: 3,650 листа 
 Макс.: 6,650 листа
Входящ капацитет Макс.: 3,200 листа
Основно тяло (W x D x H) 650 x 799 x 1,155 мм
Основно тяло - тегло 221 kg 

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

A4 Цветно - макс. за минута 60 стр/мин
A3 Цветно - макс. за минута 30 стр/мин
A4 Монохромно - макс. за минута 75 стр/мин
A3 Монохромно - макс. за минута 37 стр/мин

КОНТРОЛЕР

Вграден EFI Fiery Контролер IC-414

СПЕЦИФИКАЦИИ НА СКЕНЕРА

Скорост на сканиране A4  До 180 оригинала в минута; двустранно  
 сканиране с едно преминаване  
Разделителна способност 600 x 600 dpi
Режими на сканиране Сканиране до eMail (Scan-to-Me) 
 Сканиране до SMB (Scan-to-Home) 
 Сканиране до FTP 
 Сканиране до потребителска кутия 
 Сканиране до USB 
 Сканиране до WebDAV 
 Сканиране до DPWS 
 Мрежово TWAIN сканиране
Формати на сканиране JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a и 1b (опция);  
 компактен PDF; криптиран PDF; PDF с  
 възможност за търсене (опция); XPS;  
 компактен XPS; PPTX; PPTX с   
 възможност за търсене в него (опция);  
 DOCX/XLSX с възможност за търсене в  
 него (опция)

СПЕЦИФИКАЦИИ НА КОПИРНАТА МАШИНА

Нива на сивото 256 нива на сивото
Първо копие (монохромно/цветно) 3.6/5.3 секунди
Увеличение 25–400%, в 0,1% стъпки
Mногократно копиране 1–9,999

АКСЕСОАРИ

Тава голям капацитет A4 LU-301
Тава голям капацитет A3+ LU-204
Модул за телбодиране FS-534
Модул за перфорация за FS-534 PK-520
Модул за сгъване за FS-534 SD-511
Модул за телбодиране FS-535
Модул за перфорация за FS-535 PK-521
Модул за сгъване за FS-535 SD-512
Модул за влагане за FS-535 PI-505
Разделител за FS-535 JS-602
Модул за Z-сгъване за FS-535 ZU-606
Изходяща тава OT-503
Клавиатура KP-101
Работна маса WT-506
Вертикален панел WT-509
Fax board FK-511
Държач на клавиатурата  KH-102
USB Връзка с клавиатурата EK-604
USB Връзка с клавиатурата, Bluetooth EK-605
Биометрична идентификация AU-102
Security kit SC-508
Банер тава  BT-C1e
i-Option licence Web browser LK-101v3
i-Option licence PDF/A,  LK-102v3 
PDF криптиране, цифров подпис
i-Option licence LK-105v3 
PDF и PPTx с възможност за търсене в тях
i-Option licence LK-106    
Поддържа местен баркод печат
i-Option licence  LK-107 
Поддържа местен Unicode печат
i-Option licence LK-108 
Поддържа местен OCR A и B печатни шрифтове
i-Option licence  LK-110 
Генерира различни файлови формати вкл. DOCX и XLSX
i-Option licence native ThinPrint client LK-111
i-Option memory UK-204    
Разширена памет за i-Options
Безжичен LAN SX-600

Коника Минолта Бизнес Сълюшънс България ЕООД  Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 8А, етаж 7  
Национален тел.: 0700 420 22   www.konicaminolta.bg
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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.

Конфигурации


