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Niewielkie rozmiary
wielkie rezultaty
Nową drukarkę bizhub 40P firmy Konica Minolta cechuje wysoka wydajność druku czarno-białego i zwarta
budowa. Ta wyjątkowa drukarka jest dostępna w wielu konfiguracjach dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb
intensywnie pracujących zespołów.

■ bizhub 40P to szybkość i wydajność na poziomie
nawet 43 niezwykle wyraźnych, czarno-białych
wydruków na minutę, przy czym pierwsza strona
zostaje wydrukowana po upływie zaledwie 9,5
sekundy. Urządzenie jest wyposażone w najnowszą wersję kontrolera Emperon™, procesor
taktowany z częstotliwością 500 MHz, 128 MB
standardowej pamięci oraz interfejs sieciowy
Gigabit Ethernet.

■ Łatwą i wygodną obsługę zapewnia zastosowanie
graficznego panelu LCD, który dostarcza wizualnych informacji o stanie drukarki. Użytkownicy
bizhub 40P mogą również korzystać z takich
funkcji jak bezpieczne drukowanie* oraz ewidencja zleceń drukowania w celu kontroli kosztów.

■ Zwarta, lecz wytrzymała konstrukcja, wyjątkowa
wydajność i łatwa obsługa sprawiają, że bizhub
40P jest idealną drukarką do wszystkich biurowych i profesjonalnych zastosowań, w których
wymagany jest intensywny druk czarno-biały
i jak najmniejsze rozmiary urządzenia. bizhub 40P
sprawdzi się znakomicie w działach obsługi klienta, działach finansowych, w firmach logistycznych
i innych, w których potrzeby w zakresie drukowania obejmują faktury, sprawozdania miesięczne,
listy przewozowe, arkusze spisów z natury
i dowolne inne dokumenty.

Konfiguracje

Spełnić najwyższe
oczekiwania...
W drukarce bizhub 40P zastosowano najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie przetwarzania dokumentów,
łącząc innowacyjne technologie z wysoką kompatybilnością. Możliwości elastycznego dostosowania do zmiennych warunków biznesowych zwiększa szeroki zakres wyboru nośników i urządzeń odbiorczych.

Zaawansowane rozwiązania

Bezpieczeństwo i kontrola

sprzętowe, zwiększona

■ Zastosowana w bizhub 40P funkcja ewidencji

funkcjonalność
■ Wbudowany kontroler Emperon™ zapewnia zgodność nie tylko z językami PostScript 3 i PCL 6, ale
z wieloma systemami operacyjnymi i aplikacjami
biznesowymi, gwarantując płynną integrację bizhub
40P z praktycznie każdą siecią. Urządzenie jest
również gotowe do obsługi XPS, wprowadzonej
w systemie Microsoft Vista™*. Zastosowanie DPWS
(Device Profile for Web Services) zapewnia szybką
i łatwą instalację bizhub 40P, a zgodność z protokołami IPv6 i IPsec świadczy o zastosowaniu w drukarce bizhub 40P nowoczesnych rozwiązań IT.

■ Elastyczne konfiguracje, nawet z czterema podajnikami papieru, mieszczącymi maksymalnie 1800
arkuszy i możliwość korzystania nawet z czterech
różnych rodzajów papieru o gramaturze do 216 g/
m2, np. papier kolorowy, papier firmowy, formularze.
Zastosowanie pojemnika odbiorczego, w którym
arkusze są przechowywane stroną zadrukowaną
do góry, umożliwia proste prowadzenie papieru, co
gwarantuje sprawne przygotowywanie kopert, nalepek i innych druków specjalnego przeznaczenia.

■ Funkcjonalność bizhub 40P zwiększają również
takie opcje jak moduł druku dwustronnego, a także
moduł układania z przesunięciem pojemności
500 arkuszy, który oddziela poszczególne kopie
dokumentu i zadania drukowania, umożliwiając
wygodne odbieranie wydruków przez różnych
użytkowników.

zadań drukowania umożliwia kontrolę kosztów.
Dane o każdym zadaniu są rejestrowane, dzięki
czemu koszty są przypisywanie do konkretnych
użytkowników, a zatem można je kontrolować!

■ Dostępna jest również funkcja bezpiecznego
drukowania*, dzięki której użytkownicy mogą
zabezpieczyć drukowanie, podając na swoim
komputerze hasło, które następnie musi zostać
wprowadzone na wyświetlaczu drukarki w celu
wykonania tego zadania.

■ Aplikacja PageScope WebConnection służy
do zintegrowanego monitorowania urządzeń.
Aktualizowane w czasie rzeczywistym informacje
o stanie urządzeń, np. o ilości tonera i problemach z drukarkami, można przeglądać na komputerze PC, korzystając z narzędzi z pakietu
PageScope® Suite (wymagany dysk twardy
lub karta CompactFlash™).
* Wymagany opcjonalny dysk twardy.

Dane techniczne
Specyfikacja drukarki

Właściwości sprzętowe

Specyfikacja systemu

Metoda drukowania
Elektrostatyczny druk laserowy

Pamięć
Standard: 128 MB
Maks.: 384 MB

Funkcje drukowania
Bezpośrednie drukowanie plików TIFF,
JPEG, PDF (przy użyciu opcjonalnego dysku
twardego lub karty CF)
Bezpośrednie drukowanie z pamięci USB
(przy użyciu opcjonalnego dysku twardego
lub karty CF)
Programowanie zadań drukowania „Easy
Set” – możliwość zapisu ustawień
drukowania
Nakładka, znak wodny
Tryb oszczędności tonera

Prędkość druku
Do 43 s./min (A4)
Wydruk pierwszej strony
9.5 s
Czas nagrzewania
Około 20 s
Rozdzielczość drukowania
1200 x 1200 dpi
Procesor
500 MHz
Język opisu strony
PostScript 3
PCL 6 (XL3.0)
PCL 5e/c
XPS (z opcjonalnym dyskiem twardym)
Systemy operacyjne
Windows 2000/XP/XP64
Windows VISTA 32/64
Macintosh OSX 10.2, 3, 4
Server 2003/2003 x64
Linux: Redhat v9.0, SUSE v8.2
Interfejsy
10-Base-T/100-Base-T/
1,000-Base-T Ethernet
USB 2.0
Port równoległy IEEE 1284

Dysk twardy
40 GB (opcjonalny)
Formaty papieru
A6-A4
Indywidualnie ustawiane formaty papieru
76,2-215,9 mm x 127-355,6 mm do
900 mm
Gramatura papieru
64-216 g/m2
Pojemność podajników papieru
Standard: 700 arkuszy
Maks.: 1800 arkuszy
Pojemność odbiorcza
Maksymalnie 500 arkuszy stroną
zadrukowaną w dół i 70 arkuszy stroną
zadrukowaną do góry
Maksymalnie 1000 arkuszy z opcjonalnym
modułem sortowania z przesunięciem
Automatyczny druk dwustronny (opcja)
A4 64-216 g/m2.
Wymagane rozszerzenie pamięci o 128 MB
Pobór mocy
220-240 V/ 50/60 Hz 812 W lub mniej
(przeciętnie podczas drukowania) 119 W lub
mniej (przeciętnie w trybie gotowości) 1,3
KW lub mniej (maks.)

Bezpieczeństwo
Bezpieczne drukowanie Secure Print
– ochrona hasłem (opcja)
Obsługa filtrowania
IP Ipsec (IPv6)
IEEE802.1x
Oprogramowanie
PageScope NetCare
PageScope Data Administrator
Direct Print Utility
PageScope Network Setup
Wtyczka PageScope EMS
PageScope Plug and Print
PageScope NDPS Gateway
Wtyczka WebJet Admin

Wymiary urządzenia
(Sz. x Gł. x W., mm)
422 x 465 x 404
Waga urządzenia
Około 25 kg

Karta CF umożliwia przechowywanie czcionek/nakładek, drukowanie bezpośrednie (PDF, TIFF i JPEG), sortowanie, rozliczanie zadań drukowania,
certyfikację użytkowników/działów oraz współpracę z opcjonalnym modułem wykańczania z przesunięciem. Do sortowania potrzebna jest karta CF
o pojemności powyżej 1 GB.
Opcjonalny dysk twardy umożliwia bezpieczne drukowanie, wykonywanie pojedynczego wydruku przed zatwierdzeniem druku pozostałych egzemplarzy,
drukowanie zadań i zapisywanie ich na dysku twardym w celu wykorzystania w przyszłości, zapisywanie zadań druku oraz obsługę XPS, oprócz
dodatkowych funkcji, które są dostępne za pomocą karty CF.
Wszystkie specyfikacje pojemności, mierzonej liczbą arkuszy, dotyczą papieru w formacie A4 i o gramaturze 80 g/m2.
Wszystkie dane o prędkości drukowania dotyczą papieru w formacie A4, który jest zadrukowywany w poprzek, w trybie jednostronnym na wielu arkuszach.
Na niektórych ilustracjach produktom mogą towarzyszyć dodatkowe akcesoria.
Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanych cen i specyfikacji.
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Microsoft, Windows oraz logo Windows są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation
w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach.
Wszelkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli,
co niniejszym zostaje uznane.
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