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Konica Minolta bizhub 423 kserokopiarka monochromatyczna
używana
Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Kod producenta

bizhub 423

Producent

Konica Minolta

Opis produktu

Kserokopiarka monochromatyczna Konica Minolta bizhub 423
RADF, duplex, kolorowy skaner, toner, stolik

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

Główne cechy:
Wszechstronne urządzenie wielofunkcyjne o prędkości wydruku 42 str/min (mono)
Wydajne możliwości skanowania w kolorze: do 70 stron A4 na minutę, wyjątkowa elastyczność i wydajność ze zwartą integracją w
każdym środowisku pracy
Unikalne technologie: toner polimeryzowany Simitri HD, kontroler wydruku Emperon oraz technologia rozwiązań bEST
Certyfikaty: Eko-wydajności Energy Star i German Blue Angel: Niskie zużycie energii, przyjazne wzornictwo produktu
Maksymalne obciążenie miesięcznie maksymalnie 48 tys. stron
Licznik 80 - 150 tys. stron
Rozmiar papieru: A5 - A3

Zalety urządzenia:

Elastyczność i wszechstronność dzięki możliwości łatwej integracji z dowolnym procesem obiegu dokumentów – w trybie
monochromatycznym lub kolorowym
Łatwe dostosowanie do dowolnego środowiska użytkownik
Wydajne gromadzenie informacji w postaci drukowanej i elektronicznej do celów dalszego przetwarzania, udostępniania itp.
Wygodna obsługa za pośrednictwem wyświetlacza systemu bizhub, nie jest wymagany osobny sprzęt (stacja skanująca, komputer)
Opis produktu:
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Konica Minolta bizhub 423 - A4 do 42 str./min., A3 do 21 str./min. stanowią idealne urządzenia wejściowe oraz wyjściowe, nadające się
do pracy w każdym środowisku, w którym wymagane jest wydajne skanowanie w trybie kolorowym oraz drukowanie lub
kopiowanie w trybie monochromatycznym. Wysoce wydajne i wszechstronne skanery dokumentów o rozmiarze do A3 sprawiają, że
niewielkie skanery płaskie A4 odchodzą w przeszłość. Dodatkowo pozwalają wyeliminować osobne stacje skanujące. Wszystkie cztery
systemy bizhub skanują do 70 oryginałów na minutę zarówno w trybie kolorowym, jak i monochromatycznym. Standardowo są one
wyposażone we wszystkie funkcje skanowania, takie jak skanowanie do wiadomości e-mail (Home), FTP, SMB, przesyłanie na skrzynkę
(wymagany dysk twardy), skanowanie do USB i w trybie TWAIN. Dzięki obsłudze PEG, TIFF, PDF, XPS i compact XPS umożliwiają
przetwarzanie wszystkich podstawowych formatów.
Zestaw zawiera:
Dwie kasety po 500 arkuszy
Podajnik ręczny na 150 arkuszy
Duplex
RADF
Skaner kolorowy
Karta sieciowa 10/100/1000 Base TX-Ethernet
Kontroler druku PCL6 PostScript 3
2GB RAM
Toner, developer, bęben

Wysyłka odbywa się na palecie - dowóz na terenie Częstochowy GRATIS!!!

Centrum Pobierania - Sterowniki/Oprogramowanie: KLIKNIJ

Materiały eksploatacyjne
Eksploatacja:
Toner TN-411 (bizhub 363) - 25 000 stron
Bęben DR-411 (bizhub 223/283/363/423) - 80 000/100 000/110 000/120 000 stron
Developer DV-411 (bizhub 223/283/363/423) - 80 000/100 000/110 000/120 000 stron
Zszywki SK-602 dla SD-509, FS-527, FS-529 - 3 x 5 000 stron

Opcje i części
Dostępne opcje:
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FS-527 Finiszer ze zszywaczem
SD-509 Moduł broszurujący do FS-527
JS-603 Separator prac do FS-527
PK-517 Moduł dziurkujący do FS-527
FS-529 Moduł zszywający Zszywanie 50 arkuszy, taca wyjściowa na 300 arkuszy
JS-505 Separator prac
DK-508 Podstawa (szafka)
PC-109 Podstawa z 1 kasetą na 500 ark.
PC-208 Podstawa z 2 kasetami po 500 ark.
PC-409 Podstawa z bankiem papieru na 2500 ark.
FK-508 Moduł faksu
SP-501 Sempel do faxu
EK-604 Lokalny port USB
EK-605 port USB do opcji
WT-506 Stół roboczy dla czytników
AU-102 Czytnik biometryczny
AU-201 Czytnik kart zbliżeniowych
SC-507 Zestaw bezpieczeństwa Funkcja Copy Guard

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

