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Link do produktu: https://agapo.pl/konica-minolta-bizhub-185-p-46121.html

Konica Minolta bizhub 185 - używana
kserokopiarka monochromatyczna z
pokrywą oryginałów i tonerem
Cena brutto

1 353,00 zł

Cena netto

1 100,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod producenta

bizhub 185

Producent

Konica Minolta

Opis produktu

Używane urządzenie
Konica Minolta bizhub 185
Urządzenie monochromatyczne 3 w 1 gotowe do pracy
pokrywa oryginałów, podajnik ręczny, kopiarka, drukarka, skaner, toner TN-116, gwarancja 12 miesięcy
Wysoka jakość wydruku, niskie koszty eksploatacji

Stan licznika: tylko 35 835 stron
Nie wymagamy obowiązkowych płatnych przeglądów

Masz pytania?
zadzwoń
handlowiec@pc-net.pl

tel. 794 900 078

agnieszka@pc-net.pl

tel. 660 486 906

biuro@pc-net.pl

tel. 793 900 878
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Cechy główne urządzenia:
Szybkość kopiowania/drukowania 18 stron /minutę A4
Wydajność miesięczna do 10 000 stron
Standardowa kaseta na 250 arkuszy z możliwością włożenia papieru A4 lub A3
Standardowy podajnik ręczny na 100 arkuszy (format A5/A3)
Gramatura 64-157 g/m2
Standardowa pokrywa oryginału (brak opcji typu podajnik RADF, duplex)
Wielokrotność kopiowania 1-99
Pomniejszenie/powiększenie zoom 50-200 %, krokowo co 1%
Tryby kopiowania ręcznie/auto: tekst, photo, photo/tekst, kopiowanie książek, wymazywanie ramki, sortowanie elektroniczne
Pamięć urządzenia 32 MB (standard i maksimum)
Rozdzielczość 600 x 600 dpi
Drukowanie jednostanowiskowe GDI (sieciowe z opcją zewnętrznego printserwera)
Monochromatyczne skanowanie jednostanowiskowe Twain
Interfejs USB 1.1, 2.0
Sterowniki Windows 2000/2003 Server/ 2008 Server/ XP /Windows 7/8/10 etc
Małe gabaryty, wymiary 570 x 531 x 449 (bez podajnika ręcznego), waga 23.5 kg
Bardzo prosta obsługa - intuicyjny panel administracyjny

Konica Minolta bizhub 185 - wyjątkowo ekonomiczne urządzenie

Koszt eksploatacji wydruku strony A4 netto (bez papieru):
czarnej około 1-2 grosze

Opis produktu:
Kserokopiarka Konica Minolta bizhub 185 to niesamowicie wydajne urządzenie wielofunkcyjne obsługujące format papieru A4 i A3, które
doskonale sprawdzi się w małych grupach roboczych. Przesądzają o tym kompaktowe wymiary i wszechstronny zakres funkcji.
Kserokopiarka obsługuje papier o różnej gramaturze i formacie. Skaner jest zgodny z standardem TWAIN dzięki czemu można szybko
zdigitalizować dane do wirtualnego archiwum. Bardzo prosta obsługa urządzenia jest zapewniona poprzez czytelny panel wyposażony w
duży ekran LCD. Umieszczone w dolnej części panelu dwie diody LED informują użytkownika o statusie sprzętu oraz alarmują o błędach.
Bizhub 185 wykorzystuje wysokojakościowy polimeryzowany toner Simitri HD. Takie rozwiązanie gwarantuje najwyższą jakość
wydruku, eliminując rozmazywanie i zapewnia wyjątkowo wyraźne odwzorowanie nawet najmniejszych znaków. Jednocześnie ogranicza
negatywny wpływ na środowisko naturalne – zastosowanie polimeryzowanego tonera pozwala zredukować emisję CO2 nawet do 40% w
porównaniu z tradycyjnym tonerem. Ponadto kserokopiarka Konica Minolta Bizhub 185 otrzymało certyfikat Energy Star – wyposażono je w
szereg proekologicznych funkcji ograniczających zużycie energii. Wydajność operacyjna i oszczędność kosztów, zapewnia z bizhub
185 wyjątkowo ekonomiczne urządzenie.

Zestaw zawiera:

Używane urządzenie monochromatyczne Konica Minolta bizhub 185, format A3/A4
Pokrywa oryginałów, kaseta na 250 ark., podajnik ręczny na 100 ark., kopiarka + drukarka GDI (sieć - opcja) + skaner
monochromatyczny
Toner TN-116, bęben, developer
Gwarancję na okres 12 miesięcy (bez zapisu o obowiązkowych przeglądach)
Urządzenie wysyłamy na palecie. Stan idealny. Po pełnym przeglądzie i konserwacji.
Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych KLIKNIJ
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Zbliżone parametrami urządzenia:
Konica Minolta bizhub 165 (skaner monochromatyczny, sieć - opcja - printserwer) Zobacz >>
Sharp AR-6020 nowa (skaner kolorowy, RADF, duplex, sieć ) Zobacz >>
Ricoh IM 2702 nowa (skaner kolorowy, RADF, duplex, sieć, WIFI ) Zobacz >>
Centrum Pobierania - Sterowniki/Oprogramowanie: KLIKNIJ

*Zdjęcia poglądowe - mogą się różnić od oferowanego produktu.

Dane techniczne
Specyfikacja kopiarki bizhub 185
Prędkość
kopiowania

Do 18 kopii / minutę w czerni A4, do 9.1
kopii / minutę w czerni A3

Rozdzielczość

600 x 600 dpi

Kopie
wielokrotne

1-99

Nagrzewanie

Około 29 ** Czas nagrzewania może się
różnić w zależności od środowiska pracy i
warunków używania

Pierwsza strona

8 sek. lub mniej
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Zoom

50 - 200% (w krokach do 1%)

Skala szarości

8 sek. lub mniej

Funkcja
kopiowania

2w1, 4w1, Ustawienia gęstości,
Sortowanie/grupowanie, Kopiowanie
wizytówek

System tonera

Toner polimeryzowany Simitri® HD

Proces
kopiowania

Elektrofotograficzny laserowy

Specyfikacja drukarki
Procesor

120 MHz

Język opisu stron
y/rozdzielczość

GDI; XPS / 600 x 600 dpi

Systemy
operacyjne

Windows XP (32/64 Bit), Windows VISTA
(32/64 Bit), Windows 7 (32/64 Bit),
Windows 8 (32/64 Bit), Windows Server
2003/2008 (32/64 Bit), Windows Server
2008 R2 (64 Bit)

Funkcja
drukowania

Watermark; n-up

Specyfikacja skanera
Tryb skanowania

TWAIN monochromatyczne

Rozdzielczość

Maks.: 600 x 600 dpi

Specyfikacja systemu
Standardowa
pamięć systemu
(MB)

32 MB

Standardowe
interfejsy

USB 2.0

Rozmiar papieru

A5-A3, możliwość własnego wyboru
rozmiaru papieru

Gramatura
papieru (g/m²)

64-157 (g/m²)

Pojemność
papieru
(arkusze)

Standard: 350 arkuszy
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Standardowe
podajniki
papieru

Taca 1: 250 arkuszy, A5-A3, Ustawienia
własne (90-297 x 140-432 mm), 64-157
(g/m²), Podajnik ręczny: 100 arkuszy,
A5-A3, Ustawienia własne (90-297 x
140-432 mm), 64-157 (g/m²)

Pobór energii

220-240 V / 50/60HzMaks. 800 W,
Kopiowanie: 300 W, Stan spoczynku: 70
W, Stan uśpienia: 1.7 W

Funkcja
kopiowania

2w1, 4w1, Ustawienia gęstości,
Sortowanie/grupowanie, Kopiowanie
wizytówek

Wymiary
systemu
(Sz.xGł.xWys.)

606 x 531 x 449 mm

Waga systemu
(kg)

Ok. 25.2 kg

Gwarancja
Gwarancja

12 miesięcy - brak zapisu w karcie
gwarancyjnej o obowiązkowych
przeglądach.

Eksploatacja
Eksploatacja:

Toner TN-116
Bęben DR-114
Developer DV-116

( wydajność 11 000 stron )
( wydajność 55 000 stron )
( wydajność 55 000 stron )
Koszt A4

Cena netto
120 zł
300 zł
100 zł
1-2 grosze ( bez
papieru )

Opcje
Podstawa – cena 250 zł netto
Opcja druku sieciowego, printserver zewnętrzny PS-1206MF /PSER164 –
cena 250 zł netto
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