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Konica Minolta bizhub C558 kserokopiarka kolorowa z RADF,
kompletem tonerów - DEMO
Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Kod producenta

C558

Producent

Konica Minolta

Opis produktu

Kserokopiarka kolorowa Konica Minolta bizhub C558

RADF, zestaw tonerów CMYK
Urządzenie na zamówienie

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 3 w 1 kopiarka + drukarka + skaner + sieć formatu A3/A4
Prędkość kopiowania / drukowania 55 str./minutę
Prędkość skanowania do 240 str./minutę kolor / mono w trybie duplex
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Rozdzielczość drukowania 1800 x 600 dpi, max 1200 x 1200 dpi
Rozmiar papieru max SRA3, wydruk banerowy 120 cm
Obciążenie maksymalnie do 125.000 stron/miesiąc
Kopiowanie / drukowanie dwustronne dupleks
Kasety na papier 2x500 ark., podajnik ręczny na 150 arkuszy
Gramatura 52-300 g/m2
Pamięć 2GB i dysk twardy 250 GB
Kontroler druku Emperon PCL6, PS3, XPS
Interfejsy: 10-Base-T/100/100/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0
Personalizacja tła wyświetlacza (możliwość wprowadzenia własnej tapety do urządzenia, pozostawienia informacji na wyświetlaczu)
Standard IWS i przeglądarka internetowa bez konieczności zakupu dodatkowych opcji
Kolorowy panel dotykowy 9" z obsługą multi-touch
Bezpośredni druk PDF, XPS, JPEG, TIFF, PS i PCL
Mobile Printing - druk dokumentów z urządzeń przenośnych
Podgląd zadania - ilustruje wybrane funkcje kopiowania na ekranie
Automatyczne usuwanie pustych stron np. podczas skanowania/kopiowania mieszanych jednostronnych i dwustronnych dokumentów
Scan-to-Me/Home - bezpośrednie skanowanie do własnego adresu e-mail (Me) lub folderu SMB (Home) na podstawie informacji usługi
Active Directory
Podgląd skanowania - zapewnia w czasie rzeczywistym podgląd skanowanych oryginałów do sprawdzenia przed wysłaniem
Adnotacje na skanach - data/czas, numer akt lub własny tekst w celach archiwizacyjnych
Eko druk - panel dotykowy nie świeci się w przypadku drukowania z trybu uśpienia
Media:
Standardowo: 1150 arkuszy, maksymalnie 6650 arkuszy
2 uniwersalne kasety na papier po 500 arkuszy każda (1 kaseta A5-A3, 52-256 g/m², 2 kaseta A5-SRA3 52-256 g/m2)
Podajnik ręczny na 150 arkuszy (A5-SRA3, 52-300 g/m²) na zwykły papier, koperty, folie OHP, gruby papier, papier banerowy
(297x1200mm)
Wykańczanie:
Finiszer zewnętrzny, pojemność maksymalnie 2300 arkuszy, zszywanie do 50 arkuszy oraz tworzenie broszur, składanie listowe
Finiszer wewnętrzny o pojemności 500 arkuszy z możliwością zszywania dwu pozycyjnego i w rogu
Opcjonalnie do finiszerów: moduł dziurkacza (2/4 otwory), moduł zszywający na środku do broszur
Koszt eksploatacji - wydruk:
Wydruk strony mono format A4 zadruk 5% - około 0,02 gr
Wydruk strony kolor format A4 zadruk 5% - około 0,11 gr
Opis produktu:
Urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta C558 to najnowsze kolorowe rozwiązanie biurowe przeznaczone dla biznesu obsługujące format
SRA3 i drukujące zarówno w czerni jak i kolorze z prędkością 55 str/min (A4). Kserokopiarka została zaprojektowana z myślą o jak
najwydajniejszym zoptymalizowaniu pracy w nowoczesnym biurze. Solidna, kompaktowa i nowoczesna obudowa wygląda bardzo
estetycznie wyniku czego wkomponuję się bez problemu w przestrzeń każdego biura. Duży wybór dodatkowego (opcjonalnego)
wyposażenia pozwala na dopasowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb określonych dużych grup roboczych.
Bizhub C558 umożliwia kopiowanie i drukowanie przy zastosowaniu różnego rodzaju urządzeń peryferyjnych tj. komputer, tablet, smartphone
czy pamięć USB, skanowanie z prędkością do 120 stron na minutę (w trybie simplex), a także prezentuje szeroki wachlarz funkcji
dodatkowych tj. faksowanie czy wykańczanie dokumentów.
Innowacyjny INFO-Palette design oraz intuicyjny interfejs zapewniają łatwość oraz zadowolenie z obsługi urządzenia niezależnie od tego, czy
pracujemy z poziomu komputera, tabletu czy smartphone'a, a nowoczesny, dotykowy, 9 calowy wyświetlacz pozwala na
spersonalizowanie jego funkcjonalności oraz dopasowanie do indywidualnej specyfikacji pracy każdego z użytkowników.
Zestaw zawiera:
Urządzenie Konica Minolta Bizhub C558
Podajnik dokumentów RADF DF-629
Tonery TN-514 CMYK

wygenerowano w programie shopGold

* zdjęcie poglądowe, może się różnić od oferowanego
produktu
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.
Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ►KLIKNIJ◄

Centrum Pobierania - Sterowniki/Oprogramowanie: KLIKNIJ
Specyfikacja urządzenia Konica Minolta Bizhub C558

–– Wszystkie specyfikacje podano dla papieru A4 o gramaturze 80 g/m².
–– Obsługa oraz dostępność opcji wymienionych w specyfikacji i funkcji może się różnić w zależności od systemów
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operacyjnych, aplikacji i protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
–– Deklarowana trwałość każdego materiału eksploatacyjnego zależy od określonych warunków eksploatacji, takich jak
pokrycie strony w danym formacie (pokrycie 5% dla A4). Rzeczywisty okres użytkowania poszczególnych materiałów
eksploatacyjnych zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem innych zmiennych dotyczących druku,
w tym pokrycia strony, formatu strony, rodzaju nośnika, pracy ciągłej czy przerywanej, temperatury otoczenia i wilgotności.
–– Na niektórych ilustracjach pokazano wyposażenie dodatkowe.
–– Specyfikacja i dane dotyczące wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie opracowania
i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
–– Firma Konica Minolta nie gwarantuje, że przedstawione specyfikacje są całkowicie wolne od błędów.
–– Wszelkie marki i nazwy produktów mogą być zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi, które należą
do odpowiednich posiadaczy, co potwierdza się niniejszym

Dane techniczne
Specyfikacja systemu
Pamięć systemu
(standard/maks.)

4096 MB

Standardowy dysk twardy

250 GB (standard)

Interfejs

10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcja)

Protokoły sieciowe

TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP;
SNMP; HTTP

Rodzaje ramek

Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP

Automatyczny podajnik
dokumentów
(standard/opcja)

Do 300 oryginałów; A6–A3; 35–210 g/m²; Dualscan ADF

Format papieru do zadruku

A6-SRA3; niestandardowe rozmiary papieru; papier do banerów maks. 1200 x
297 mm

Gramatura papieru do zadruku

52–300 g/m²

Pojemność wejściowa papieru
(standard/
maks.)

1150 arkuszy/6650 arkuszy

Pojemność wejściowa papieru
(standard)

1x 500 arkuszy; A5–A3; 52–256 g/m²;
1x 500 arkuszy; A5–SRA3; 52–256 g/m²

Pojemność wejściowa papieru
(opcja)

1x 500 arkuszy; A5–A3; 52–256 g/m²;
1x 500 arkuszy; A5–A3; 52–256 g/m²;
1x 2500 arkuszy; A4; 52–256 g/m²

Kaseta o dużej pojemności
(opcjonalnie)

1x 3000 arkuszy; A4; 52–256 g/m²;
1x 2500 arkuszy, A4–SRA3; 52–256 g/m²

Podajnik boczny

150 arkuszy, A6–SRA3, niestandardowe rozmiary, baner; 60–300 g/m²

Automatyczny
druk dwustronny

A5–SRA3; 52–256 g/m²

Tryby wykańczania
(opcjonalnie)

Offset; grupowanie; sortowanie; zszywanie; dziurkowanie;
insertowanie do gotowego produktu; składanie na zetkę;
składanie na pół; składanie do postaci listowej; broszura

Wydajność wyjściowa
(standard)

Maks. 250 arkuszy

Wydajność wyjściowa (opcja)

Maks. 3300 arkuszy

Zszywanie

Maks. 100 arkuszy lub 94 arkuszy + 2 arkusz okładki (do 209 g/m²)

Wydajność wyjściowa
zszywania

Maks. 1000 arkuszy

Składanie do postaci listowej

Maks. 3 arkusze
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Wydajność składania
do postaci listowej

Maks. 30 arkuszy; nieograniczona (bez tacy)

Broszura

Maks. 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 arkusz okładki (do 209 g/m²)

Wydajność wyjściowa broszury

Maks. 100 arkuszy; nieograniczona (bez tacy)

Liczba
kopiowanych/drukowanych
stron
(w ujęciu miesięcznym)

Zalecana 33 000 stron; maks. 150 000 stron¹

Żywotność tonera

Czarny do 28000 stron; CMY do 26000 stron

Żywotność jednostki
obrazowania

Czarny do 135 000/600 000 stron (bęben/wywoływacz); CMY do 100
000/600 000 stron (bęben/wywoływacz)

Zużycie energii

220–240 V / 50/60 Hz; mniej niż 1,6 kW

Wymiary systemu
(SZER. x GŁ. x WYS)

615 x 693 x 961 mm (bez wyposażenia opcjonalnego); 615 x 693 x 1,200 mm (z
podstawą/tacą)

Waga systemu

Ok. 110 kg (bez wyposażenia opcjonalnego)

Specyfikacja drukarki
Rozdzielczość druku

1800 (równoważne) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi

Język opisu strony

PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c;
PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

System operacyjny

Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64);
Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64);
Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008
R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2;
Macintosh OS 10.x; Unix; Linux; Citrix

Czcionki drukarki

80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin

Funkcje wydruku

Bezpośrednie drukowanie formatów PCL, PS, TIFF, XPS,
PDF (v1.7), zabezpieczonych plików PDF oraz OOXML
(DOCX, XLSX, PPTX); tryb mixmedia i mixplex; łatwe
programowanie zadań „Easy Set”; nakładki; znaki wodne;
zabezpieczenie przed kopiowaniem; przebitki

Drukowanie mobilne

AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (opcja),
WiFi Direct (opcja), Konica Minolta Print Service (Android),
PageScope Mobile (iOS, Android i Windows 10 Mobile);
Mobile Authentication and Pairing (Android i OS)

Specyfikacja drukarki (opcja)
Sterownik wydruku

Embedded Fiery IC-416

Sterownik CPU

CPU typ @ 2.9 GHz

Pamięć/Twardy dysk

2048 MB / 250 GB

Język opisu strony

Adobe PostScript 3 (CPSI 3020), PCL 6, PCL 5c

Systemy operacyjne

Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64);
Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64);
Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2;
Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2;
Macintosh OS 10.x; Linux

Specyfikacja skanera
Prędkość skanowania
(mono/kolor)

Do 120/120 oryginałów na minutę w trybie simplex
Do 240/240 oryginałów na minutę w trybieduplex

Rozdzielczość skanowania

Do 600 x 600 dpi

Tryby skanowania

Scan-to-eMail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP, Scan-toBox, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS, Scan-to-URL; TWAIN scan

Formaty plików

JPEG; TIFF; PDF; compact PDF; szyfrowany PDF; XPS; kompaktowy XPS;
PPTX: Opcja: PDF z opcją wyszukiwania; PDF/A 1a i 1b;
DOCX/PPTX/XLSX z opcją wyszukiwania
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Miejsca docelowe skanowanych
dokumentów

2100 (pojedyncze + grupowe); obsługa LDAP

Funkcje skanowania

Adnotacje (tekst, godzina, data) w PDF; do 400 programowalnych zadań;
podgląd skanu w czasie rzeczywistym

Specyfikacja Kopiarki
Technologia obrazowania

Laser

Technologia tonera

Simitri® - polimeryzowany toner HD / polimeryzowany toner

Prędkość
kopiowania/drukowania
arkuszy A4 (mono/kolor)

Do 45/45

Prędkość
kopiowania/drukowania
arkuszy A3 (mono/kolor)

Do 22/22

Prędkość w trybie autoduplex
dla arkuszy A4 (mono/kolor)

Do 45/45

Czas oczekiwania na pierwszą
kopię A4
(mono/kolor)

4,0/5,1 s

Czas przygotowania do pracy

Ok. 25 s dla mono; 25 s dla koloru²

Rozdzielczość
kopiowania

600 x 600 dpi

Gradacja

256 gradacji

Liczba kopii

1–9999

Format oryginalny

A5–A3, niestandardowe rozmiary

Powiększenie

25-400% co 0,1%; automatyczne powiększanie

Funkcja kopiowania

Rozdział; insertowanie okładki i stron; kopia próbna
(drukowana i ekranowa); druk próbny do regulacji;
funkcje grafiki cyfrowej; pamięć ustawień zadań;
tryb plakatowy; powtarzanie obrazu;
nakładanie (opcjonalnie); pieczętowanie;
zabezpieczenie przed kopiowaniem

Specyfikacja faksu
Standardowy faks

Super G3 (opcja)

Przesyłanie faksu

Analogue, i-Fax, Colour i-Fax, IP-Fax

Rozdzielczość faksu

Do 600 x 600 dpi

Kompresja faksu

MH; MR; MMR; JBIG

Modem faksu

Do 33,6 Kb/s

Miejsca docelowe faksu

2100 (pojedyncze + grupowe)

Funkcje faksu

Odpytywanie, przesuwanie w czasie, PC-Fax, przesyłanie
na poufną skrzynkę, przesyłanie na email/FTP/SMB;
do 400 programów zadaniowych

Specyfikacja skrzynki użytkownika
Maks. liczba przechowywanych
dokumentów

Do 3000 dokumentów lub 10000 stron

Typy skrzynek użytkowników

Publiczne, Osobiste (chronione hasłem lub uwierzytelniane); Grupowe
(uwierzytelniane)

Typy skrzynek systemowych

Bezpieczny wydruk, wydruk szyfrowanych PDF, odbiór faksów; odpytywanie
faksu
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Funkcje skrzynki użytkownika

Przedrukowywanie, łączenie; pobieranie; Wysyłanie (email/FTP/SMB i Faks);
Kopiowanie pomiędzy skrzynkami

Funkcje systemu
Bezpieczeństwo

Zgodne z ISO15408/IEEE 2600.2 (w trakcie oceny);
Filtrowanie IP i blokowanie portów; Komunikacja sieciowa
SSL2; SSL3 i TSL1.0/1.1/1.2; Obsługa IPsec; Obsługa
IEEE 802.1x; Uwierzytelnianie użytkowników; Dziennik
uwierzytelniania; Bezpieczny wydruk; Nadpisywanie dysku
twardego (8 standardowych metod); Szyfrowanie danych
na twardym dysku (AES 256); Dublowanie twardego dysku
(opcja); Automatyczne usuwanie danych z pamięci; odbiór
faksów poufnych; Szyfrowanie danych użytkownika drukarki;
zabezpieczenie przed kopiowaniem (Copy Guard, Password
Copy) jako opcja

Konta użytkowników

Do 1.000 kont użytkownika; obsługa Active Directory
(nazwa użytkownika + hasło + email + folder SMB);
Określenie funkcji dostępu użytkownika; Uwierzytelnianie
biometryczne (skaner linii papilarnych) jako opcja;
Uwierzytelnianie identyfikatorów (czytnik identyfikatorów)
jako opcja; Uwierzytelnianie poprzez urządzenie mobilne
(Android, iOS)

Oprogramowanie

PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data
Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Direct
Print; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility;
Log Management Utility

Opcje
bizhub C458

Urządzenie wielofunkcyjne A3 o szybkości 45 str./min dla
stron czarno-białych i kolorowych. Standardowy sterownik
drukowania Emperon™ z obsługą PCL 6c, PostScript 3, PDF
1,7 i XPS. Pojemność wejściowa papieru 500 + 500
arkuszy oraz 150 arkuszy przez podajnik
ręczny. Nośniki od A6 do SRA3, baner 1,2 m
i 52–300 g/m². Pamięć 4 GB, twardy dysk
250 GB oraz standard Gigabit Ethernet

PC-115 1x Podajnik uniwersalny

A5–A3, 500 arkuszy, 52–256 g/m²

PC-215 2x Podajnik uniwersalny

A5–A3, 2 x 500 arkuszy, 52–256 g/m²

PC-415 Kaseta o dużej pojemności

A4, 2500 arkuszy, 52–256 g/m²

DK-510 Podstawa urządzenia

Umożliwia przechowywanie nośników oraz innych materiałów.

LU-207 Kaseta o dużej pojemności

A4–SRA3; 2500 arkuszy; 52–256 g/m²

LU-302 Kaseta o dużej pojemności

A4; 3000 arkuszy; 52–256 g/m²

FS-533 Wykańczarka wewnętrzna

Zszywanie do 50 arkuszy,
pojemność odbiorcza: 500 arkuszy

PK-519 Moduł dziurkowania

Dziurkowanie 2/4 otwory, automatyczne przełączanie.

FS-536 Zszywacz – wykańczarka

Zszywanie do 50 arkuszy, pojemność odbiorcza: 3200 arkuszy.

FS-536SD Wykańczarka broszurv

50-arkuszowy zszywacz-wykańczarka, 20-arkuszowa wykańczarka broszur;
pojemność odbiorcza: 2200 arkuszy.

RU-513 Moduł relay
FS-536(SD)/FS-537(SD)

Do montażu FS-536(SD)/FS-537(SD)

PK-520 Moduł dziurkowania
dla FS-536(SD)

Dziurkowanie 2/4 otwory, automatyczne przełączanie

FS-537 Zszywacz – wykańczarka

Zszywanie do 100 arkuszy, pojemność odbiorcza: 3200 arkuszy.

PK-523 Moduł dziurkowania
dla FS-537(SD)

Dziurkowanie 2/4 otwory, automatyczne przełączanie

FS-537SD

Wykańczarka broszur 100-arkuszowy, zszywacz-wykańczarka; 20-arkuszowa
wykańczarka broszur; pojemność odbiorcza: 2700 arkuszy
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PI-507 Moduł wprowadzający
dla FS-537(SD)

Insertowanie okładki; wykańczanie

JS-506 Separator prac

Oddzielanie faksów itp.

JS-602 Separator prac
dla FS-537(SD)

Oddzielanie faksów itp.

ZU-609 jednostka do składania
w Z dla FS-537(SD)

Składanie w Z dla wydruków A3

OT-506 Taca wyjściowa

Taca wyjściowa zamiast wykańczarki

KP-101 Klawiatura 10-klawiszowa

Zewnętrzna klawiatura numeryczna

WT-506 Półka boczna

Np.: do umieszczania czytnika kart

FK-514 Moduł faksu

Fax Super G3; funkcje faksu cyfrowego

IC-416 Sterownik Fiery

Profesjonalny sterownik druku kolorowego

VI-510 Zestaw interfejsu dla IC-416

Karta interfejsu sterownika Fiery
Złącze USB do klawiatury
Moduł interfejsu USB
Połączenie klawiatury USB, Bluetooth
Różne technologie
Moduł do montażu czytnika kart zbliżeniowych
Skaner układu naczyń krwionośnych w palcach
Funkcja ochrony kopii (wymagane 2 zestawy)
Podawanie banerów wielostronicowych
PDF/A, szyfrowany PDF, cyfrowy podpis
PDF z opcją wyszukiwania i PPTX
Obsługa druku kodów paskowych
Obsługa druku czcionek Unicode
Obsługa druku czcionek OCR (A i B)
Zapis plików w różnych formatach m.in.:
DOCX; XLSX i PDF/A
Kompresja danych drukowania oszczędzająca zasoby sieciowe
Moduł Trusted Platform do ochrony szyfrowania i deszyfrowania danych
Bezprzewodowe połączenie LAN z siecią
Wykrywacz podwójnego wciągnięcia redukujący błędu i zablokowania papieru
Zapasowy dysk twardy
Tryb bezprzewodowego LAN i punktu dostępu bezprzewodowego LAN
Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji

Gwarancja
Gwarancja
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2 lata (nie wymagamy płatnych przeglądów) - zapytaj o szczegóły.

Porównanie modeli bizhub C25/308/368
Konica Minolta bizhub C258/308/368
Prędkość druku / kopiowania A4

C308

C368

30 stron / minutę

36 stron / minutę

Obciążenie maksymalne miesięczne

80 000 stron

100 000 stron

125 000 stron

Czas oczekiwania na pierwszą
stronę mono / kolor

6,1 sek / 7,5 sek

5,6 sek / 7,3 sek

5,3 sek / 6,9 sek
120 000 stron każdy

Wydajność bębna czarnego

90 000 stron każdy

120 000 stron każdy

Wydajność bębnów kolorowych

55 000 stron każdy

75 000 stron każdy

90 000 stron każdy

Wydajność bębna czarnego

90 000 stron każdy

120 000 stron każdy

120 000 stron każdy

Wydajność bębnów kolorowych

55 000 stron każdy

75 000 stron każdy

90 000 stron każdy
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C258
25 stron / minutę

