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Konica Minolta bizhub c364 używane urządzenie kolorowe z
RADF
Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

C364 finisher

Kod producenta

C364 finisher

Producent

Konica Minolta

Opis produktu

Używane urządzenie kolorowe Konica Minolta bizhub C364

A3/A4, RADF DF-624, drukarka, skaner, sieć, wewnętrzny finisher FS-533, kasety: 2x500 arkuszy, 1x2500 arkuszy,
podajnik ręczny na 150 arkuszy, tonery TN-321
Gwarancja: 2 lata
Brak zapisu w karcie gwarancyjnej o obowiązkowych przeglądach

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:
Kolorowe urządzenie laserowe Konica Minolta bizhub C364 (3 w 1 kopiarka + drukarka + skaner + sieć)
Rozmiar papieru A6-SRA3, banery 1,2-metrowe
Prędkość kopiowania i drukowania: 36 stron/minutę
Prędkość skanowania: do 80 oryginałów /minutę (z zamontowanym podajnikiem DF-624)
Gramatura 52–300 g/m²
Pojemność papieru: kasety 2 x 500 arkuszy, kaseta dużej pojemności PC-410: 1 x 2500 arkuszy
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Podajnik ręczny na 150 arkuszy
duplex - kopiowanie, drukowanie i skanowanie dwustronne
RADF DF-624 - automatyczny podajnik dokumentów dwustronnych
Rozdzielczość drukowania 1800 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi
Standardowy kontroler druku Emperon™ z obsługą PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 i XPS
Pamięć 2 GB, dysk twardy 250 GB i standardowy Gigabit Ethernet, USB 2.0
Wewnętrzny finisher FS-533 (zszywanie 50 arkuszy, pojemność odbiorcza 500 arkuszy, gramatura 52-300 g/m²)
Rekomendowane / maksymalne obciążenie miesięczne: 40 000 stron / 125 000 stron

Stan liczników:
Całkowity: 134 292 stron; kolor: 33 283 stron; czarny: 101 009 stron
Koszt eksploatacji wydruku strony A4 netto:
czarnej ok. 1 grosza
kolorowej ok. 7 groszy
Opis produktu:
Kserokopiarka kolorowa Konica Minolta bizhub C364 sprawdzi się idealnie, jeżeli poszukują Państwo rozwiązań kompaktowych i wydajnych,
które idealnie zastąpią wiele urządzeń zajmujących mnóstwo miejsca w biurze. Największą zaletą bizhub C364 jest jej wielozadaniowość
- zamiast pojedynczych sprzętów: drukarki, kopiarki czy skanera, mogą mieć Państwo jedno urządzenie, oszczędzając tym samym na kosztach
zakupu dodatkowego wyposażenia biura.
Ten wielofunkcyjny kombajn posiada doskonale spójny i wygodny interfejs, który zdecydowanie ułatwia obsługę. Kserokopiarka
Konica Minolta bizhub C364 świetnie sprawdza się w biurach i grupach roboczych tj. księgowości, finansów i zasobów ludzkich oraz tam gdzie
drukuje się głównie dokumenty czarno-białe.
Model bizhub C364 oferuje produkcję dokumentów czarno-białych i kolorowych przy zachowaniu bardzo niskich kosztów
eksploatacji. Kompaktowa budowa oraz bardzo atrakcyjny wygląd sprawiają, że Konica Minolta bizhub C364 jest nie tylko
funkcjonalna, ale też świetnie zaprezentuje się w Twoim biurze. Maszyna posiada certyfikaty Energy Star oraz Blue Angel. To, co najbardziej
charakteryzuje bizhub C364 to między innymi wysoka kultura pracy i niski poziom zużycia energii.
Konica Minolta bizhub C364 jest szczytowym osiągnięciem firmy Konica Minolta gwarantującym, że jedno urządzenie zastępuje
kompletną komunikację w biurze, wyposażone w najnowsze technologie, wykonuje doskonałej jakości wydruki czarno-białe i
kolorowe.
Zestaw zawiera:
używane urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta bizhub
C364
wewnętrzny finisher FS-533
RADF DF-624
tonery TN-321CMYK
kaseta dużej pojemności 1x2500 stron
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Wysyłka odbywa się na palecie - dowóz na terenie Częstochowy GRATIS
Przed wysyłką każde urządzenie jest czyszczone, testowane oraz przechodzi przegląd
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji.
Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie.
Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić.

Dane techniczne

Specyfikacja kopiarki
Proces kopiowania
Prędkość druku / kopiowania A4
Prędkość druku / kopiowania A3
Czas pierwszej strony w czerni
Czas pierwszej strony w kolorze
Czas nagrzewania
Rozdzielczość kopiowania (dpi)
Skala szarości
Format oryginału
Skalowanie
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Elektrostatyczny laserowy
36 stron / minutę
18 strony / minutę
5,3 sek.
6,9 sek.
Około 20 sek.
600 x 600
256 poziomów
A5-A3

