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Co zaujme uživatele?
Snadná obsluha
Stroj bizhub C35 nabízí při kopírování, tisku, skenování i faxování zjednodušenou 
obsluhu a maximální důraz na pohodlí pracovníků. Intuitivní barevný dotykový panel 
s logickým ovládáním a v češtině zjednodušuje volbu funkcí, adres i nastavení. 
Uživatel si může oblíbené funkce nastavit vlastní záložku v tiskovém ovladači.

Digitalizace dokumentů
Vysoce efektivní skener stroje bizhub C35 usnadňuje distribuci, sdílení a elektronic-
kou archivaci informací. Kromě skenování do e-mailu, FTP, složky (SMB) a pevného 
disku je zde sympatická funkce skenování do USB, dovolující přímé skenování na 
USB paměť bez nutnosti zapínat PC. Formáty skenování zahrnují kromě běžných PDF, 
TIFF a JPEG také kompaktní PDF, které při zachování stejné čitelnosti textu zmenší 
výsledný soubor až 10x.

Co zaujme finančního ředitele?
Jediný stroj dokáže nahradit více malých tiskáren a kopírek a odstřihne tak jejich •	
nekontrolované využití, sníží provozní náklady a uvolní pracovní čas správců.

Sledování až 1000 účtů uživatelů zaručuje jejich odpovědný přístup k tisku i kopírování.•	

Možnost nastavení limitů výtisků pro každého uživatele.•	

Díky možnému zákazu barevného provozu vybraným uživatelům lze jediný stroj využívat současně jako černobílý  •	
i barevný.

Volitelný oboustranný tisk šetří až 50 % nákladů na papír a poštovné.•	

Bohaté možnosti skenování dovolují přechod k elektronickým dokumentům a šetří náklady na jejich tisk i archivaci. •	

Komu se co hodí?

KTerÝ DOKáže nahraDIT vÍCe
MaLÝCh TISKáren a KOpÍreK

malá kancelář/firma menší pracoviště a 
pobočky velké firmy

dočasné kanceláře - 
stavební buňky apod.

Pracoviště pro mobilní 
pracovníky

nízké náklady na stránku ��� ��� ��� ���

pronájem ��� ��� ��� ���

proaktivní dodávky spotřebního 

materiálu a servis
��� ��� �� ���

úspora papíru díky oboustrannému 

tisku a kopírování
��� ��� ��� ���

Přihlašování uživatelů ke svým účtům

      - přihlašování PINem � � ��� �

      - přihlašování Active Directory - ��� - �

     - přihlašování bezkontaktní kartou* � ��� - �

      - veřejný uživatel  

        (např. pro čb. kopírování)
� � �� ���

      - zabezpečený tisk ��� ��� �� ���

Software pro správu účtů a dálkovou 

správu
� ��� ��� ���

Malé rozměry a nízká hmotnost ��� � ��� ���

PCL a PostScript � ��� �� �

Gigabitový Ethernet ��� ��� � ��

Tisk z USB fash paměti a skenování na ni �� � ��� ���

* dostupné od podzimu 2010

JeDInÝ STrOJ,



Univerzální ovladač
Pro nasazení v korporátním prostředí nabízí Konica Minolta univerzální tiskový 
ovladač, který sám dokáže „vládnout všem“ tiskovým zařízením. Bez nutnosti 
opakovaných dodatečných instalací dává uživateli na výběr z tiskových zařízení 
(i jiných značek), která jsou v síti k dispozici a nabídku funkcí (jako je např. 
duplex nebo barevný tisk) přizpůsobí vždy tomu zařízení, které si uživatel zvolil.

PageScope
Softwarový nástroj PageScope Net Care Device Manager usnadňuje centrální 
implementaci síťové konfigurace systému a centrální monitorování stavu. 
Aplikace poskytuje rychlý přístup k jednoduchému sledování jediného 
nebo všech zařízení v síti a pomáhá maximalizovat dobu provozu 
monitorovaných strojů.

Software PageScope Data Administrator je synonymem všezahrnující 
správy účtů a dat. Zjednodušuje integraci nových zařízení do existující 
struktury a zjednodušuje nastavení adres e-mailů. Data pro autentizaci  
a účtování lze nastavit individuálně každému uživateli a to včetně omezení 
přístupových práv ke specifickým funkcím, jako je třeba barevný tisk.

Unikátní toner Simitri® HD
Díky malým a stejnorodým částicím toneru Simitri® HD, vyvinutého  
v Konica Minolta, dosahuje bizhub C35 neopakovatelné kvality obrazu. 
Text a linky ostré jako žiletka, přirozené barvy a vysoce odolné výtisky 
s hladkým povrchem zajišťují dlouhou trvanlivost a nejlepší možnou 
kvalitu tisku. Oblá zrníčka polymerovaného toneru jsou mnohem 
šetrnější ke všem částem stroje, takže životnost opotřebitelných dílů  
je vyšší a náklady na provoz mnohem, mnohem nižší.

Výkonný řadič Emperon™
Tiskový řadič Emperon, disponující rychlým CPU 800 MHz, 1,5 GB 
standardní paměti, pevným diskem 120 GB, podporou PDF 1.7 a 
vynikající kompatibilitou PostScriptu, nabízí atraktivní funkce pro zvýšení 
kvality tisku. Konica Minolta technologie, použité v Emperonu, zajišťují 
dokonalou integraci do jakéhokoli síťového prostředí a zajišťují i pro 
více uživatelů rychlé zpracování jejich úloh bez obtěžujících prodlev a 
zpoždění.

až S ČaSOvÝM ODSTUpeM

USpOŘIT vOLITeLnÝ
ObOUSTrannÝ TISK

JaK DraMaTICKÉ prOCenTů náKLaDů DOKáže
MUSÍM OCenIT,



Nestarám se o objednávky spotřebního materiálu, hlášení 
servisních požadavků a odečítání počítadel. Díky službě  
CS Remote Care mám firemní tiskový systém spojen přímo 
se servisním centrem Konica Minolta, kterému zařízení  
všechny své požadavky předává automaticky.

Se službou CS Remote Care získáváte:

•	 bezpečné spojení tiskového zařízení se servisním centrem 

•	 automatické a detailní hlášení vzniklých závad na tiskovém zařízení

•	 pravidelné a včasné dodávky spotřebního materiálu v požadovaném množství bez jednotlivých objednávek

•	 snadné odečty přesných dat pro fakturaci

•	 	méně oprav díky proaktivní podpoře a preventivní výměně opotřebitelných náhradních dílů před koncem  
jejich životnosti

•	 proaktivní servis a podporu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

DOhLeD
vZDáLenÝ

ZÁKAZNÍK

Server

Servisní centum

Logistika

CSRC
Server

Informační 
systém 
(ERP)

-  telefonická
 podpora
-  servisní 
 zásah
-  dodávka 
 spotřebního 
 materiálu
-  podklady 
 pro fakturaci 
 smlouvy

-  požadavek na 
 údržby/opravu
- požadavek na 
 spotřební 
 materiál
-  varovná hlášení
-  odečet počítadel
-  požadavek na 
 pravidelnou 
 údržbu

-  kontrola 
 stavu
-  odečet 
 počítadel

internetinternet
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Dolní kazeta na papír
PF-P108

Dolní kazeta na papír
PF-P108

Stolek pod stroj



Díky přehledu tiskových operací ve své firmě mohu efektivně řídit  
náklady na tiskové služby. Zároveň mám jistotu že má tisková data  
jsou zabezpečená do doby mého přihlášení k multifunkčnímu 
zařízení. 

S řešením pro zabezpečení a účtování tiskových operací získáváte:
•	 přehled tiskových operací na zaměstnance, střediska a projekty

•	 přehled nákladů na tiskové operace na zaměstnance, střediska a projekty

•	 zabezpečení tiskových zařízení 

•	 Follow-Me = tisk na libovolném zařízení

•	 nástroj na snížení nákladů

•	 možnost nastavit restrikce pro zaměstnance, jako je např. zákaz barevného tisku

Odpadly mi veškeré starosti související s provozem tiskového 
zařízení, nechal jsem je na svém dodavateli. Díky servisní  
a materiálové smlouvě mám zajištěny kompletní servisní služby  
a prodlouženou dobu bezporuchového chodu tiskových zařízení. 

Se servisní a materiálovou smlouvou získáváte:
•	 úsporu nákladů na firemní tisk

•	 kompletní údržbu a pravidelné seřizování tiskových zařízení

•	 opravy a výměny náhradních dílů v ceně

•	 dodávky spotřebního materiálu a papíru až ke stroji

•	 rovnoměrně a přesně kalkulované náklady dle počtu vytištěných stran

•	 garanci kvality výtisků a funkčnosti stroje

ZabeZpeČenÍ
a úČTOvánÍ

ServISnÍ
SMLOUva
a MaTerIáLOvá

neMůžU SI vynaChváLIT prOaKTIvnÍ pODpOrU
Ze STrany KOnICa MInOLTa,

pŘeD KOnCeM JeJICh žIvOTnOSTI.

pŘeDevšÍM paK prevenTIvnÍ vÝMěnU
OpOTŘebITeLnÝCh náhraDnÍCh DÍLů



Zabezpečení na vysoké úrovni
Konica Minolta vybavila bizhub C35 rozsáhlou sadou bezpečnostních funkcí, zajišťujících spolehlivý přístup a kontrolu 
nákladů. V případě potřeby lze omezit přístup k multifunkci a uživatelé se musí přihlašovat přímo na ovládacím 
panelu zařízení. Data Administrator zjednodušuje nastavování uživatelských účtů a restrikcí funkcí, jako je barevný 
tisk, kopírování nebo skenování. Funkce zabezpečeného tisku je nezbytná v případech, jako je tisk citlivých dat nebo 
osobních materiálů. S autentizací klienta přes IEEE 802.1x lze bizhub C35 připojit do zabezpečených sítí. Bezpečná 
síťová komunikace je zajištěna šifrováním protokolem IPsec, IP filtrováním a IPP přes SSL. Je také možné zapnout 
ochranu dat pevného disku proti neautorizovanému použití šifrováním AES 128 bitů. Funkce přepisu dat pevného disku 
zahrnuje 8 režimů přepisu a zajišťuje spolehlivé vymazání citlivých dat na disku.

Dolní kazeta na papír
PF-P108

Dolní kazeta na papír
PF-P108

Stolek pod stroj

bizhub C35 základní systém:
A4 komunikátor s 30 str/min černobíle i barevně, řadič 
Emperon s podporou PCL, PS a XPS. Kapacita papíru 250 
+ 100 listů. Automatický oboustranný tisk  
a oboustranný podavač originálů. 1,5 GB paměti a 120 GB 
pevný disk, 1 GB Ethernet, USB a U SB host.

Dolní kazeta na papír:
PF-P108 – dolní kazeta na papír, 500 listů A4, až 90 g/m2.

Stolek pod stroj:
Zajišťuje správnou výšku pro obsluhu  
a poskytuje úložný prostor.

bIZhUb C35 MI ZarUČUJe,
že na JehO pevnÉM DISKU neZůSTanOU

žáDná CITLIvá DaTa
prO nepOvOLanÉ OČI



KOPÍROVÁNÍ

První kopie čb. 10,1 s; barevně 12 s
Rozlišení při kopírování 600 x 600 dpi
Gradace 256 odstínů
Vícenásobné kopie 1 – 999
Formáty předlohy max. A4
Měřítko 25–400 % s krokem 0,1 %
Kopírovací funkce oboustranné kopírování, dvě nebo čtyři v jedné, 

zkušební kopie, uložení a vyvolání úlohy, nastavení 
sytosti, elektronické třídění, kopírování osobních 
dokladů

 TISK

Proces zobrazování elektrostatický laserový, tandemový nepřímý
Toner Simitri® HD - polymerovaný toner
Rozlišení tisku barva: 2400 x 1200 dpi (ekvivalent, odpovídá 600 

dpi s barevnou hloubkou 3 bity) 
čb: 1800 dpi (rozlišení hran písma)

Jazyky popisu stránky PostScript 3 (CSPI 3016),  
PCL6c (XL 3.0+ PCL5e/c), XPS

Podporované operační 
systémy

Windows 2000, XP 32/64, VISTA 32/64, 7 34/64; 
Windows Server 2003/2003x64/2008/2008x64; 
podpora Windows DPWS;  
Macintosh OSX 10.2.8/10.3.9/10.4/10.5/10.6; 
Linux/Citrix; Netware 4/5/6

Písma 80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Latin
Tiskové funkce přímý tisk PDF (verze 1.7), JPEG, TIFF, XPS;  

přetisk, vodoznak; n v jedné, plakát, řazení  
do brožury, třídění

 SKENOVÁNÍ

Rychlost skenování černobíle i barevně až 30 str/min (300 dpi)
Rozlišení skeneru max. 600×600 dpi
Automatický podavač 
originálů

oboustranný, až na 50 listů A5 – A4  
(140 – 216 x 148 – 355,6 mm); 50 – 128 g/m2

Režimy skenování síťový TWAIN; WIA; skenování do e-malu, FTP,  
složky (SMB), HDD, WebDAV, DPWS, USB

Formáty souborů JPEG; TIFF; PDF; kompaktní PDF; šifrované PDF; XPS
Cílové adresy až 2 000 jednotlivých; až 100 skupin; podpora LDAP
Skenovací funkce až 400 přednastavení

 FAXOVÁNÍ

Faxový standard Super G3
Přenos faxu analogový; z počítače
Rozlišení faxu max. 400 x 400 dpi (superjemný)
Faxová komprese MH; MR; MMR; JBIG
Faxový modem až 33,6 kb/s
Cílové adresy až 2 000 jednotlivých; až 100 skupin
Faxové funkce odložený přenos, přesměrování faxu na e-mail,  

až 400 přednastavení, odesílání faxu z PC

 SYSTÉM

Rychlost tisku a kopírování černobíle i barevně až 30 str/min
Rychlost oboustranného 
tisku a kopírování

černobíle i barevně až 30 str/min

Procesor řadiče 800 MHz
Systémová paměť 1,5 GB
Systémový pevný disk 120 GB
Rozhraní 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet;  

USB 2.0; USB host
Síťové protokoly TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; AppleTalk (EtherTalk); 

SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Typy rámců Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; 

Ethernet SNAP
Doba zahřívání do 35 s (45 s úplný restart, závisí na okolních 

podmínkách a způsobu používání)
Potisknutelné formáty A6 – A4; vlastní formáty
Potisknutelná gramáž papíru 60 – 210 g/m2

Kapacita vstupu papíru standardně 350 listů; max. 1 350 listů
Boční vstup 100 listů, A6 – A4, 60 – 210 g/m2;  

vlastní (92 – 216 x 148 – 356 mm)
1. zásobník 250 listů, A6 – A4, 60 – 210 g/m2;  

vlastní (92 – 216 x 148 – 297 mm)
2. zásobník (volitelný) 500 listů, 60 – 90 g/m2, A4
3. zásobník (volitelný) 500 listů, 60 – 90 g/m2, A4
Automatický oboustranný 
tisk

A4; 60 – 210 g/m2

Výstupní kapacita max. 250 listů lícem dolů
Tonery azurový, purpurový, žlutý a černý,  

každý až na 6 000 stran
Zobrazovací jednotky azurová, purpurová, žlutá a černá,  

každá až na 30 000 stran
Spotřeba energie 220-240 V / 50/60Hz; méně než 1,3 kW
Rozměry systému (š×h×v) 530 x 508 x 550 mm
Hmotnost systému cca 39 kg

 SYSTÉMOVÉ FUNKCE

Zabezpečení ISO 15408 EAL3 (v procesu certifikace); IP filtrace 
a blokování portů; síťová komunikace SSL2, SSL3 
a TSL1.0; podpora IPsec a IEEE 802.1x; autenti-
zace uživatele; zabezpečený tisk; 8 standardních 
metod přepisu disku, šifrování disku (AES 128)

Účtování až 1 000 účtů a uživatelů; podpora Active Direc-
tory, NTLM v.1, v.2, NDS, LDAP; definice přístupu 
uživatele k funkcím;  volitelně ověření bezkontakt-
ní kartou (čtečka karet, výběr z více typů, dostupné 
od podzimu 2010)

Software PageScope Net Care Device Manager; PageScope 
Data Administrator; PageScope Direct Print

Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 s gramáží 80 g/m2. Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m2. Všechny údaje o rychlosti 
skenování, kopírování nebo tisku se týkají papíru formátu A4, který je skenován, kopírován nebo tištěn ve vícestránkovém režimu a jednostranně. Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v 
závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému. Udávaná životnost spotřebního materiálu je stanovena za jmenovitých pracovních podmínek, jako je pokrytí 
každé stránky (5 % pokrytí A4). Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude měnit v závislosti na použití a na dalších parametrech při tisku, jako je pokrytí stránky, formát stránky, typ média, kontinuální 
nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost. Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství. Některé kombinace funkcí se mohou vzájemně vylučovat. Konica Minolta neručí za případnou chybu 
v některých uvedených cenách nebo technických údajích. Technické údaje a příslušenství podléhají změnám bez předchozího upozornění. Microsoft, Windows a logo Windows jsou obchodní známky nebo 
registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo jiných zemích.

©2010 KONICA MINOLTA, všechna práva vyhrazena. Vyhrazujeme si právo na změny bez předchozího upozornění, údaje jsou založeny na informacích dostupných v době tvorby materiálu.
Logo KONICA MINOLTA, bizhub a Simitri HD jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti KONICA MINOLTA. Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými 
obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.

Technické údaje:



Váš KONICA MINOLTA partner:
 
 
 

 
 

bizhub C35 bizhub C220 bizhub C280

rychlost tisku čb/barevně 30 / 30 22 / 22 28 / 28

max. formát A4 A3+ A3+

max. gramáž papíru 210 g/m2 271 g/m2 271 g/m2

výstupní kapacita std./max. listů 350 / 1350 1150 / 3650 1150 / 3650

řízení práv uživatelů 1 000 účtů 1 000 účtů 1 000 účtů

      - vzdálená a hromadná správa účtů � � �

      - autentizace PINem/heslem � � �

      - autentizace ID kartou od 10/2010 � �

      - autentizace dotykem - � �

profesionální řadič / PDF workflow - - �

schránky - � �

fax � � �

brožury řazení listů řazení, sešití, ohyb řazení, sešití, ohyb

sešívání, děrování - � �

Vysvětlivky:  � v základní výbavě 
� dle konfigurace 
 –     nelze


