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Kserokopiarka kolorowa Konica
Minolta c253 mały przebieg licznika
Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

C253

Producent

Konica Minolta

Opis produktu

Używana kserokopiarka kolorowa Konica Minolta Bizhub C253
A3, RADF, duplex, drukowanie, skanowanie, kopiowanie

Zadzwoń i zapytaj o dostępność i stan liczników

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:
Doskonałej jakości wydruki czarno-białe i kolorowe z prędkością 25 stron/min
Prędkość drukowania i kopiowania A4: kolor 25 stron/min., mono do 25 stron/min
Pojemność papieru: max. 3650 arkuszy
Formaty papieru: A6-A3 FB, formaty użytkownika
Możliwość druku banerów 1200x297 mm
Gramatura: 64-256 g/m2 ze wszystkich kaset oraz 271 g/m2 z podajnika ręcznego
Automatyczny dupleks: A5-A3 FB
Pamięć RAM: 1,024 MB
Dysk twardy: 60 GB
Koszty eksploatacji:
Kosz A4 netto bez papieru mono – około 11 grosza (wyliczony ze zużycia tonera i bębna)
Kosz A4 netto bez papieru kolor – 2 groszy (wyliczony ze zużycia tonerów i bębnów)
Opis produktu:
Kserokopiarka Konica Minolta Bizhub C253 drukująca i skanująca w kolorze. To urządzenie wielofunkcyjne zostało zaprojektowane dla
biznesu, spełniające szczególną rolę w procesie komunikacji oraz przetwarzania danych. Modele drukuje i kopiuje z prędkością 25 stron A4 na
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minutę (w trybie jednostronnym i dwustronnym). Bizhub C253 zapewnia sprawne drukowanie, kopiowanie, skanowanie oraz faksowanie
dokumentów kolorowych i czarno-białych. Kolory na wydrukach są intensywne, obraz posiada dobre odwzorowanie szczegółów, tekst jest bardzo
wyraźny (to efekt zastosowania tonera Simitri HD oraz kontrolera Emperon). Dodatkowo innowacyjny tryb uwydatniania krawędzi sprawił, że
kserokopiarki Konica Minolta dobrze radzą sobie nawet z kopiowaniem wyblakłego tekstu, cienkich linii na dokumentach czy bardzo
drobnego druku. System biurowy Konica Minolta bizhub C253 ma budowę modułową. Urządzenie spełni oczekiwania najbardziej
wymagających grup roboczych. Szczególnie przydatna okaże się możliwość współdzielenia dokumentów - materiały można przechowywać w
skrzynkach użytkowników zakładanych na dysku twardym urządzenia (60 GB). Konica Minolta bizhub C253 umożliwia bezpośrednie
zapisywanie w skrzynkach m.in. zeskanowanych dokumentów. Obydwa systemy biurowe posiadają także bogate funkcje związane z
komunikacją faksową, w tym funkcje Digital Fax i Digital Store pozwalające na przesyłanie faksów w postaci wiadomości e-mail. Wygodę
zarządzania systemami biurowymi Konica Minolta i monitorowania ich statusu zapewnia administratorom pakiet oprogramowania PageScope,
który jest dostarczany wraz z urządzeniami. Wyróżnić należy aplikację PageScope Account Manager. Jest to platforma informatyczna
przeznaczona do zadań ewidencyjnych, zapewniająca kontrolę kosztów druku, kopiowania, skanowania i faksowania dokumentów. Umożliwia
definiowanie ograniczeń dostępu do urządzenia oraz limitów drukowania dla poszczególnych pracowników.
Cena zawiera:
Urządzenie Konica Minolta Bizhub C253
Dysk twardy 60 GB
Pamięć 1024 MB
2-4 kasety na papier
Podajnik oryginałów, RADF, podajnik ręczny,tonery
Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ►KLIKNIJ◄

!!! WAŻNE !!!

Przed wysyłką każde urządzenie jest czyszczone, testowane oraz przechodzi przegląd.
Wysyłka odbywa się na palecie.
Na terenie Częstochowy oraz okolic: dowóz GRATIS!!!
Instalacja oraz szkolenie z obsługi w cenie zakupionego towaru.
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania przeglądów (średni koszt przeglądu około 150 zł netto)
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Jeśli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami.
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Kserokopiarki Konica Minolta to gwarancja najwyższej jakości
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Dane techniczne
Specyfikacja ogólna

Szybkość
drukowania/kopiowani
a

A4: kolor do 20/25 stron/min. A4: mono do 20/25 stron/min.; A3: kolor
do to 13 stron/min. A3: mono do to 13 stron/min. *Konica Minolta
Bizhub C203/C253.

Czas pierwszej kopii

Kolor 11,7 s (A4) Mono 7,7 s (A4)

Rozdzielczość
kopiowania

600 x 600 dpi

Rozdzielczość drukowania

max.: 1,800 x 600 dpi
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Rozdzielczość skanowania

Max.: 600 x 600 dpi

Rozdzielczość faksu

Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)

Skalowanie

25 - 400% w krokach co 0.1%

Wielokrotne kopiowanie

1-999, tryb przerwania

Skala szarości

256 odcieni

Pamięć

1,024 MB

Pojemność dysku
twardego

60 GB

Funkcje kopiowania

Rozdział, dodawanie okładek i przekładek, Kopia próbna, Wydruk
testowy do ustawień Pamięć ustawień prac, Tryb plakatu, Poddruk,
stemplowanie, Ochrona przed kopiowaniem.

System tonera

Toner polimeryzowany Simitri® HD

Specyfikacja drukarki

Procesor

PowerPC MC7447 1GHz 64 BIT

Pamięć

1024 MB

Dysk twardy

60 GB

Interfejsy

10-Base-T/100-Base-T/ 1000-Base-T Ethernet USB 2.0

Języki opisu strony

PCL 6c (PCL 5c + XL3.0) PostScript 3

Czcionki drukarki

80x PCL Latin 137x PostScript 3 Emulation Latin

Protokoły sieciowe

TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI , AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP,
SNMP, HTTP

OS

Windows 2000/XP/XP64, Windows XPS Windows VISTA 32/64
Macintosh 9.x/10.x Server/2000/2003/2003 x64 Unix/Linux/Citrix

Funkcje

Drukowanie bezpośrednie plików PCL, PS; TIFF, PDF, szyfrowane PDF,
Mixmedia i mixplex, programowanie ustawień "Easy Set", poddruk,
znak wodny, ochrona przed kopiowaniem.

Specyfikacja faksu
Standard faksu

Super G3

Transmisja faksu

Analogowy, i-Fax, IP-Fax, SIP-Fax

Rozdzielczość faksu (dpi)

Maks.: 600 x 600 (ultra-fine)

Kompresja faksu

MH, MR, MMR, JBIG

Prędkość modemu (Kbps)

Do 33,6

Pamięć

128 MB (pamięć faksów)

Funkcje faksowania

Polling, wysyłanie opóźnione, PC-Fax, odbiór do zabezpieczonej
skrzynki, odbiór na email, FTP, SMB, do 400 programów faksu

Autoryzacja użytkowników
Liczba użytkowników

Do 1000 kont użytkowników

Nazwa użytkownika

Obsługa Active Directory (Login + hasło + email)

Nadawanie uprawnień

Definiowanie poziomów uprawnień użytkowników

Funkcje specjalne

Aktualizacja biometryczna (układ żył w palcu użytkownika - opcja)

Specyfikacja skanera
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Prędkość skanowania

Kolorze: Do 70 oryginałów/min. (300 dpi)
Czerń: Do 70 oryginałów/min.

(300 dpi)

Rozdzielczość (dpi)

Maks.: 600 x 600

Tryby skanowania

Network TWAIN scan, Skanowanie do email/ FTP/ SMB / do skrzynek
na HDD

Formaty plików

JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, szyfrowany PDF

Miejsca docelowe skanowania

2100 (pojedynczo + grupowo); obsługa LDAP

Funkcje skanowania

Funkcja adnotacji PDF (tekst/data/czas)

Specyfikacja systemu
Standardowa pamięć systemu (MB)

2048 MB

Standardowy dysk twardy (GB)

250

Standardowe interfejsy

10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet USB 2.0

Protokoły sieciowe

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

Automatyczny podajnik
dokumentów

Do 100 oryginałów; A6-A3; 35-163 g/m²Dostępne 2 rodzaje
podajników DF-624 lub DF-701

Rozmiar papieru

A6-A3 od krawędzi do krawędzi format użytkownika maks. format
papieru 1200 x 297 mm

Gramatura papieru (g/m²)

52-300 g/m²

Zszywanie

Maks.: 50 arkuszy lub 48 arkuszy+ 2 arkusze okładki (do 209 g/m²)

Pojemność zszywania

Maks. 1,000 arkuszy

Broszura

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

Pojemność tacy odbiorczej na
broszury

Maks.: 100 arkuszy (taca odbiorcza); nielimitowane

Tryby wykańczania (opcja)

Przesunięcie; grupowanie; sortowanie; zszywanie; dziurkowanie;
składanie na środku; składanie listów; broszurowanie

Pojemność wyjścia (z finiszerem)

Maks.: 3,300 arkuszy

Pojemność wyjścia (bez finiszera)

Maks.: 500 arkuszy

Składanie do listu

Do 3 arkuszy

Składanie do listu (pojemność)

Maks.: 30 arkuszy (taca odbiorcza); nielimitowane

Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys.,
mm)

615 x 685 x 779 mm (bez ADF i dolnej tacy na papier)

Waga systemu (kg)

Około 85

Gwarancja
Gwarancja

24 miesiące

Materiały eksploatacyjne
Materiały eksploatacyjne Konica Minolta c203 /c253 :
nazwa
Toner TN-213K czarny oryginał
Toner TN-213Y yellow oryginał
Toner TN-213M magenta oryginał
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wydajność
24.500 stron
19.000 stron
19.000 stron

cena ne
150 z
220 z
220 z

Toner TN-213C cyan oryginał
Toner TN-213K czarny zamiennik
Toner TN-213Y yellow zamiennik
Toner TN-213M magenta zamiennik
Toner TN-213C cyan zamiennik
Bęben IU-211K czarny oryginał
Bęben IU-211CMY cyan/magenta/yellow oryginał
Bęben IU-211K czarny regeneracja
Bęben IU-211CMY cyan/magenta/yellow regeneracja
Pas Transfer Belt C203/C253/353 A02ER730 oryginał
Sekcja utrwalania (Fuser/Fusing Unit) C203/C253/C353 A02ER721 oryginał
Pas Transfer Belt C203/C253/353 A02ER730 regeneracja
Sekcja utrwalania (Fuser/Fusing Unit) C203/C253/C353 A02ER721 regeneracja
Rolka transferowa Transfer Roller A02ER713 oryginał

19.000 stron
24.500 stron
19.000 stron
19.000 stron
19.000 stron
70.000 stron / 100.000 stron
55.000 stron / 75.000 stron
70.000 stron / 100.000 stron
55.000 stron / 75.000 stron
120.000 stron
320.000 stron
120.000 stron
320.000 stron
120.000 stron

Inne modele Konica Minolta
Inne modele Konica Minolta dostępne w ofercie!!!
Topowe model cieszące się największym uznaniem klientów!
►
►
►
►
►
►

Konica Minolta 190f

bizhub 25e
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Konica
Konica
Konica
Konica
Konica
Konica

Minolta
Minolta
Minolta
Minolta
Minolta
Minolta

Bizhub
Bizhub
Bizhub
Bizhub
Bizhub
Bizhub

C280
C360
C258
C308
C368
C458

◄
◄
◄
◄
◄
◄

220 z
100 z
150 z
150 z
150 z
500 z
900 zł k
200 z
300 zł k
580 z
1 550
200 z
200 z
200 z

bizhub 20

Konica Minolta 240f

bizhub 164

bizhub 42

bizhub 36
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bizhub 223

bizhub 215

bizhub 165

bizhub 284e

bizhub 283
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bizhub 224e

bizhub 423

bizhub 364e

bizhub 363

bizhub 552
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bizhub 501

bizhub 454e

bizhub 751

bizhub 654

bizhub 554e
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bizhub C3850FS

bizhub C25

bizhub C3350

bizhub C3850
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bizhub C552

bizhub C452

bizhub C35

bizhub C454e

bizhub C554e
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bizhub C654e

bizhub C224e

bizhub C284e

bizhub C364e

Urządzenia używane:
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bizhub C3851

bizhub C3851FS

bizhub C227

bizhub C3110
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bizhub C3351

bizhub C308

bizhub C287

bizhub C258

bizhub C558
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bizhub C458

bizhub C368

bizhub C659

bizhub C658

bizhub C654
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bizhub 4050

bizhub 4020

bizhub 3320

bizhub 226

bizhub 185

bizhub 4750
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bizhub 287

bizhub 266

bizhub 227

bizhub 368

bizhub 308
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bizhub 306

bizhub 654e

bizhub 558

bizhub 458

Kserokopiarki
Konica Minolta
www.agapo.pl
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