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bizhub PRO C6000L
Цвят и черно-бяло за entry-level производствен печат

Производствена система bizhub PRO C6000L

bizhubPROC6000L,
production
system
Производствена
система
bizhub
PRO C6000L

Entry-level
производствен партньор
Печатниците и отделите за централизиран печат в големи компании изискват ефективни цветни и черно-бели
устройства, които осигуряват не само високо и постоянно качество на изображението, но и професионални функции,
икономично производство и надеждност. Bizhub PRO C6000L обещава всичко това, дори повече.
Удивителните възможности за пренос на изображението на високоскоростната цветна цифрова преса на Konica Minolta,
в комбинация със здравата й конструкция, професионални характеристики и ценова достъпност, я превръщат в идеално
и много гъвкаво решение за стартиращ бизнес.
Bizhub PRO C6000L скоростно отпечатва 60 копия в
минута в черно-бяло и в цвят. С модерната технология
на Konica Minolta за обработка на цветовете, тази
цветна дигитална преса е създадена специално, за
да отговори на основните изисквания за качество,
надеждност, лекота на употреба и икономичност,
които имат печатниците, рекламните агенции и
офисите с голям обем на печат.
Системата съчетава висока гъвкавост при работа
с медии, с разнообразни довършителни способности,
улеснявайки работата при производството на найразлични материали. Здравата метална конструкция
е гаранция за абсолютна надеждност, докато
компактният дизайн перфектно приляга в работни
среди, където пространството е малко.
Удобството и лекотата на работа с пресата са
също важни характеристики. Освен това, bizhub PRO
C6000L се отличава със забележителна точност
при регистрация лице-гръб, която осигурява идеални
резултати при двустранен печат, включително на
брошури и листовки.

Bizhub PRO C6000L е цялостно оборудвана, за да
гарантира максимално изпълнение и производителност,
като в същото време намалява до минимум ръчната
работа. Редица функции и характеристики повишават
удобството за потребителя и позволяват бързата
обработка на заявки.

Усъвършенствана технология за
обработка на цветовете
Bizhub PRO C6000L разполага с най-новата технология
за обработка на цветовете, собствена разработка на
Konica Minolta. Иновационните технологии за изобразяване
S.E.A.D. II, ITbit и CRS, полимеризираният тонер Simitri® HD
и въздушно-струйният начин на разделяне и подаване на
хартията създават непобедима комбинация от качество
и лекота на работа, осигурявайки перфектни резултати и
най-висока надеждност.

Безпроблемна интеграция на контролера
Вграденият Konica Minolta IC-601 контролер предлага
достъпно управление на цветовете, както и безпроблемна
интеграция на широк спектър от приложения на Konica
Minolta. Акцентът на IC-601 е в цялостното му вграждане
в bizhub PRO C6000L, с пълно включване на функциите му в
работния панел на машината.

Впечатляващо разнообразие от медии
Обработката на хартията в Bizhub PRO C6000L става
бързо и свръх гладко. Благодарение на въздушно-струйното
подаване на хартия на Konica Minolta, гъвкавостта на
медиите е голяма и обхваща широка гама, включително
хартия до 300 gsm, хартия с покритие, картон и офсет
за дигитален печат. Модерните функции като миксплекс
и миксмедиа гарантират професионални резултати и при
по-сложните задачи за печат.

Изключително компактна конструкция
Bizhub PRO C6000L е удивително компактно устройство
в своя клас. Неговите малки размери са привлекателно
предимство за много места, например многолюдните
вътрешнофирмени отдели за печат или рекламна агенция,
където пространството е оскъдно. Независимо от това,
здравата и издържлива конструкция на PRO C6000L винаги
предоставя без прекъсване абсолютно надеждни резултати.

Екологични технологии
Konica Minolta приема много сериозно поетата отговорност
да пази околната среда и прави оценка на въздействието
на своите продукти във всеки един етап от жизнения им
цикъл - от закупуването на суровите материали и части, до
производството, транспорта, продажбата, използването,
повторната употреба и рециклирането.
Модерните еко-технологии намаляват екологичното
въздействие на Bizhub PRO C6000L: разработеният от Konica
Minolta полимеризиран тонер Simitri ® HD пести енергия, тъй
като има значително по-ниски температури на изпичане.
Производството на Simitri ® HD генерира около 40% по-малко
CO2 емисии, в сравнение с това на обикновения тонер.
Биомасата е важна съставка на Simitri ® HD тонера, тъй
като играе роля за поддържане на въглеродния неутралитет,
отговаряйки на основните изисквания на модерното CO2съзнателно общество.

Технически характеристики
Спецификации на принтера
Скорост на печат A4
До 60 стр/мин
Скорост на печат A3
До 34 стр/мин
Разделителна способност, печат
1,200 x 1,200 dpi x 8 bit
Макс.: 1,200 x 3,600 dpi еквивалент
Нива на сивото
256 нива на сивото

Спецификации на системата
Тегло на медиата
64 – 256 г/м²,
До 300 г/м²
Двустранен печат
Неподреждащ тип
64 – 300 г/м²
Размер на медиата
A5 – A3+ (330 x 487 мм)
Максимално печатаемо поле
321 x 480 мм
Входящ капацитет
Максимум: 4,250 листа
LU-202: 2,500 листа
Изходящ капацитет
Основна тава: 3,000 листа
Всяка подтава: 100 листа
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Файлови формати
Adobe PostScript 3; PCL 5c/6; Native PDF; PDF
1.7; PDF/X-1a, X-3 EPS; TIFF, TIFF/IT; JPEG; PPML

Аксесоари
Автоматично листоподаващо устройство
DF-622
Макс.: 100 листа

Операционни системи
Windows® 2000/XP/Vista™/7
Windows® Server 2003/2008
Macintosh® OSX (10.4.x to 10.6.x)

Касета голям капацитет LU-202
1 списание
Капацитет на хартията: до 2,500 листа
Тегло на медиата: 64 to 300 г/м²,
Стандартен размер на медиата : B5–SRA3
Мин. размер на медиата: 210x182 мм
Макс. размер на медиата: 330x487 мм

Спецификации на скенера

Финишер за брошури FS-612
Производство на брошури с обем до 20 листа

Скорост на сканиране A4
До 40 оригинала в минута
Скорост на сканиране A3
До 22 оригинала в минута
Разделителна способност, сканиране
600 x 600 dpi
Режими на сканиране
TWAIN scan; Scan-to-HDD; Scan-to-FTP; Scan-toSMB; Scan-to-E-mail;
Файлови формати
TIFF (single and multi page), PDF

Спецификации на копирната машина
Скорост на печат A4
До 60 стр/мин
Скорост на печат A3
До 34 стр/мин

Тегло на устройството
356 kg (основното тяло)

Нива на сивото
256 нива на сивото

IC-601 интегриран Konica Minolta контролер

Първо копие
По-малко от 6.5 сек. (цветно A4)

Памет
4 GB high-speed memory

n

Интерфейс
Ethernet (10/100/1,000-Base-T)

Размер на системата (W x D x H мм)
760 x 992 x 1,076 мм

Процесор
Intel® Core2 Duo @ 2.8 GHz

n

Твърд диск
2x 250 GB SATA

Увеличение
25–400% в 0,1% стъпки

(80 изображения)
Перфорация - 2 дупки перфорация и ъглово
телбодиране
Телбодиране до 50 листа
сгъване в център и тип писмо
Автоматично изместване, сортиране и
групиране
Изходящ капацитет до 2,500 листа
Подтава до 100 листа
Телбодиращ финишер FS-531
перфорация 2-точкова и ъглово телбодиране
Телбодиране до 50 листа
Автоматично сортиране и групиране
Изходящ капацитет до 3,000 листа
Подтава до 100 листа
Модул за вмъкване на медии PI-502
(опция за FS-612/FS-531)
Вмъкване на корица или страница
2 вмъкващи тави, всяка за 200 листа
Перфориращ модул PK-512
(опция за FS-612/FS-531)
Перфорация (2 и 4 дупки)
Перфориращ модул PK-513
(опция за FS-612/FS-531)
Перфорация (4 дупки)

Mногократно копиране
1–9,999

Всички параметри, свързани с капацитета на хартията, се отнасят за хартия с размер A4 с качество 80 gsm.
Всички параметри, свързани със скоростта на сканиране, копиране или отпечатване се отнасят за лист с размер A4, който е сканиран, копиран или разпечатан многостранно или в
simplex режим.
Поддръжката и наличието на посочените параметри и функции варира в зависимост от операционните системи, приложенията, мрежовите протоколи, както и мрежовите и
системните конфигурации.
Някои от илюстрациите на продуктите съдържат аксесоари, които могат да бъдат добавени според избора.
Параметрите и аксесоарите са посочени според актуална по време на отпечатване на брошурата информация и могат да бъдат променени без предизвестие.
Konica Minolta не гарантира, че всички посочени цени или спецификации са без грешки.
Microsoft и Windows логата са търговски марки или регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и / или други страни.
Всички останали марки и имена на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки, като техните собственици са информирани за използването им в този дукумент.

Коника Минолта Бизнес Сълюшънс България ЕООД
София 1766, Младост 4
Бизнес Парк София, сграда 8А, етаж 7
тел.: +359 (2) 489 95 68
факс: +359 (2) 489 95 69
е-мейл: pp@konicaminolta.bg
info@konicaminolta.bg
www.konicaminolta.bg

