bizhub office
Multifunktionella färgskrivare efter dina önskemål
Intuitiv
användning

Mobil
anslutning

Säkerhet

Ekosystem

Produktivitet

Tjänster

bizhub C458, C558 & C658

Hörnhäftning

Tvåpunktshäftning

Tvåhålslagning

Inbladning,
rapport

C-vikning

Häfte

Fyrhålslagning

Sortering med
förskjutning

Duplex

Kombinerat
mixplex/
mixmedia

Z-vikning

Banderollutskrift

Mittvikning

BIZHUB C458, C558 & C658 3

ANVÄNDARVÄNLIGHET
OCH FLEXIBILITET
ENKEL OCH TYDLIG SKÄRM
Stor pekskärm i färg
Fungerar som en smartphone
Inbyggd webbläsare
Anpassa menyer och funktioner efter ditt behov

Den stora 10,1”-skärmen garanterar snabb och enkel
användning. Gränssnittet bidrar till att minska handhavandefel.
Den användarvänliga skärmen underlättar vardagen avsevärt.

INFO-Palette designades med användaren i åtanke. Syftet är
att skapa en användarupplevelse utöver det vanliga med åtkomst och anpassning helt i användarens händer. Ett enkelt
koncept med oändliga möjligheter.
Google drive
Sharepoint
Skanning
E-post
One Drive
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MOBILITET
OCH MOLNANSLUTNING
FLEXIBLA ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER
Anslut med Android-enheter
Anslut med iOS-enheter
Digitalisering av dokument
Anslut med industriell standardteknik
utan skrivardrivrutiner och extra appar
Skriv ut var som helst, när som helst...
Mobilutskrift skapar flexibilitet, produktivitet och tid till arbete.
Det är idealiskt såväl för de som arbetar på kontor som för de
som ofta reser, inte arbetar på plats regelbundet eller arbetar
deltid exempelvis från ett hemmakontor.
Konica Minolta erbjuder ett brett utbud av mobila utskriftsmöjligheter. Du kommer att ha mer kontroll över förnyelse och hitta
nya möjligheter att arbeta effektivt. Smartphones, surfplattor
eller andra mobila enheter kan anslutas till en nätverksskrivare.
Konica Minolta stödjer industriella standardtekniker så som AirPrint för iOS och Mopria för Android.
Arbeta var som helst, när utskriften går mobilt...
Konica Minolta gör utskrift från din mobila enhet ännu enklare
och mer intuitivt än från en dator. Det gör du utan att behöva
hämta externa appar eller installera specifika skrivardrivrutiner.
Våra mobila funktioner integreras sömlöst med innovativ
mobilteknologi som låter dig skriva ut från din surfplatta eller
smartphone med bara ett klick!
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MOBIL TEKNOLOGI ENLIGT INDUSTRISTANDARD
AirPrint är en standardutskriftsteknik för iOS och Mac OS X
Mopira Print Service är en applikation som medger
utskrift från Android-system
Konica Minolta Print Service medger direkt utskrift,
möjlighet att dela skannade dokument samt utskrift av
bifogade filer mottagna via e-post till Android-, iOS- och
Windows-enheter
Trådlös LAN-access Print Mode eller WiFi Direct
fungerar som en åtkomstpunkt som möjliggör anslutning av
mobilenheten till MFP-printerns eget nätverk
Near Field Communication (NFC) relaterar till det mobila
avkänningsområde på kontrollpanelen som stödjer NFCanslutning (Near Field Communication) med Android.
Du parar enkelt din enhet med maskinen.
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DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR:
DIGITALT OCH PAPPERSBASERAT
FLEXIBILITET
Skriv ut, kopiera, skanna och faxa
Högklassig kvalitet
Utan driftstopp
Automatiserat underhåll och förbrukning
Universell skrivardrivrutin

Begreppen ”avbrott” och ”driftstopp” tillhör
numera det förflutna
Konica Minoltas system är mycket robusta och konstruerade
för i princip oavbruten drift. Om problem mot förmodan skulle
uppstå finns hjälp att få via interaktiva guider direkt på skrivarens display, via fjärrdiagnostik eller jourtekniker.

Skriv ut och kopiera enklare än någonsin
Inte nog med att våra multifunktionssystem möjliggör smidig utskrift och kopiering – de har även oslagbar pappershantering: format från A6 till SRA3, pappersvikter från 52 till
300 g/m2 samt användardefinierade format och upp till 1,2 m
långa banderollutskrifter.

Smidig automatisering; beställning av toner och service
Går det inte att skriva ut eftersom att ingen har beställt toner
eller underhållsservice? Sådana bekymmer uppstår inte då
Konica Minoltas automatiserade tjänster löser detta i god tid.

Högeffektiv skanning och faxning
Snabb och smidig skanning har blivit ett oumbärligt hjälpmedel i vardagen. När dokumenten har digitaliserats kan de
överföras till en elektronisk brevlåda, ett arkiv, ett USB-minne
eller en FTP-server. Fax kan även skickas och tas emot
direkt via en PC.
Upptäck perfekt utskriftskvalitet
Njut av högklassiga utskrifter tack vare vår högupplösta polymeriserade toner (Simitri® HD). Samtidigt minskar din elräkning avsevärt tack vare lägre fixeringstemperatur. Vår polymeriserade toner, tonerkasetter och resttonerbehållare är också
helt återvinningsbara. Enkelt, smidigt och 100% miljövänligt!

Konica Minolta Business Solutions Sweden AB

Universell skrivardrivrutin
En för alla; en universell skrivardrivrutin fungerar med de
flesta Konica Minolta-enheter och gör det enklare för
användare att hantera olika skrivarmodeller.
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AVANCERAD SÄKERHETSTEKNIK
SKYDDAR VIKTIG INFORMATION
SÄKERHET UTÖVER DET VANLIGA
Autentisering på MFP-huvudenheten
Kortautentisering
Kryptering av hårddisk
Pinkod
Förlust av data
Varje bizhub-produkt är ett komplett system...
Vi tillhandahåller säkerhetscertifiering för varje produkt enligt
ISO 15408 EAL-säkerhetscertifiering. Konica Minolta-enheter
stödjer IEE802.11X-standard för nätverksåtkomstkontroll till
WAN och LAN. Oavsett om du är oroad över nätverksintrång
eller datastöld kan Konica Minoltas bizhub-teknik erbjuda dig
den säkerhet som krävs. Både i relation till kunder samt till
gällande lagstiftning. Allt för att du ska kunna lägga mer tid
på affärer istället för att oroa dig för företagets IT-säkerhet.
Autentisering på MFP-huvudenheten med olika metoder
Autentisering kan utföras direkt på huvudenheten. Detaljerad
åtkomstkontroll kan ställas in för varje funktion, inklusive kopiering, utskrift, skanning och fax.
Autentisering är möjlig med olika typer av IC-kort, inklusive kort
som överensstämmer med SSFC-standarden (Shared Security Formats Cooperation). Förutom IC-kortet kan autentisering
också utföras med alla Android-enheter utrustade med NFC.
Varje användare kan erhålla ett unikt lösenord/pinkod för att
autentisera sig vid huvudenheten.
Biometrisk autentisering
Förgreningen av dina blodkärl i fingret blir det mest exakta verifieringsverktyget. Biometrisk autentisering är lätt att implementera,
och erbjuder mycket hög säkerhetsnivå.
Spegling av hårddisken
Med hjäp av spegling synkroniseras huvuddiskdata och säkerhetskopierar hårddiskdata i realtid. I händelse av fel växlar systemet automatiskt till backup-hårddisken för att drastiskt minska
risken för dataförlust.
Ett brett utbud av funktioner
Fler möjligheter innebär även ett större antal potentiella säkerhetsrisker. Konica Minoltas svar på detta är det pålitliga skyddet
med bizhub SECURE. Tillsammans med dig bestämmer vi vilka
av våra branschledande säkerhetsstandarder som passar bäst
för er. Med denna uppsättning säkerhetsåtgärder ger vi din
Konica Minolta bizhub MFP en extra skyddsnivå - det är det
som är bizhub SECURE.

Konica Minolta Business Solutions Sweden AB
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ALLTID PÅ
MILJÖNS SIDA
Miljön är en kritisk fråga världen över. Lägre CO2-utsläpp,
hållbar resurshantering och bevarande av den biologiska mångfald – dagens utmaningar på miljöområdet är både globala och
brådskande. Världsomspännande företag har ett mycket stort
ansvar för att hjälpa till att skapa ett hållbart samhälle genom att
minska sin egen påverkan på miljön. På Konica Minolta är vi fast
beslutna att vara med och bidra till att skydda jordens miljö på
alla sätt vi kan. En viktig del är att minska CO2-utsläppen, som är
den huvudsakliga orsaken till den globala uppvärmningen.
I januari 2009 formulerade företaget sina långsiktiga miljömål i dokumentet ”Eco Vision 2050”. Visionen är vägledande för att företaget ska kunna nå sina framtidsmål och ta
sitt ansvar som världsomspännande bolag genom att bidra
till en hållbar planet och ett hållbart samhälle. Den viktigaste målsättningen i Eco Vision 2050 är en minskning av CO2utsläpp i produktlivscykeln med 80% från 2005 till 2050.

Konica Minolta-enheter och -programvara har utformats för att
uppnå optimal drift samtidigt som energiförbrukningen minime
minimeras. De särskilt låga TEC-värdena* för Konica Minoltas kontorsprodukter är särskilt imponerande.

2012 blev vi först i branschen med att använda återvunnen
plast i höljet till våra MFP. Vår unika teknik för att blanda återvunna PET1- och PC2-material skapar ett starkare och mer
brandsäkert PET-material med förbättrad processförmåga.

Koldioxidneutrala utskrifter
Eftersom koldioxidutsläpp inte kan undvikas, har vi startat ett
projekt för koldioxidneutrala utskrifter tillsammans med en
partner. ClimatePartner är ett av världens ledande företag när
det gäller att erbjuda affärslösningar för klimatskydd. Projektet
gör det möjligt för ditt företag att kompensera för utsläpp med
hjälp av utsläppsrätter.

För MFP-produkter lanserade i det fiscala året 2016 höjdes
procenten av PCR * till ca 70% för PC / PET-plast i yttre material
och till ca 95% för ABS-plast i innerhöljesmaterial. Som ett resultat har användningen av återvunnet material ökat till ca 35% för
totalhartshalten i vikt i MFP-huvudkroppen eller till omkring 88%
av ytarea-förhållandet.
* Procentandel av återvinning efter konsument (PCR):
Andelen material som samlas in från marknaden som används i återvunna råvaror.
1. Polyetentereftalat

2. Polykarbonat

Konica Minolta är miljöcertifierade enligt en rad olika globala
branschstandarder och har dessutom ett eget certifieringssystem som går ännu längre än vad standardföreskrifterna kräver.
Alla våra fabriker är certifierade enligt ISO 1400.
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*TEC-värdet representerar den veckovisa elförbrukningen baserat på genomsnittlig kontorsanvändning, definierad av ENERGY STAR.

För att ge dig full insyn i vad som sker, så får du ett utsläppsintyg
med information om hur mycket ditt företag har kompenserat
för. Utsläppsrätterna används sedan av oss på Konica Minolta
för att stödja tre godkända koldioxidkompensationsprojekt.

BIZHUB C458, C558 & C658 9

Konica Minolta Business Solutions Sweden AB

10 BIZHUB C458, C558 & C658

Intuitiv användning

Trådlös uppkoppling
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Produktivitet

Tjänster

Använd din bizhub på samma

Skriv ut när du vill, var du vill

Säker nätverksintegrering,

Arbeta effektivare tack

Pålitlig och snabb skanning

Effektiv hantering av

sätt som en smartphone eller

med hjälp av Konica Minoltas

datakryptering, hårddisk-

vare Konica Minoltas breda

och utskrift i kombination

maskinparken, inklusive

surfplatta med användar-

innovativa trådlösa teknologier

radering och avancerad

funktionsutbud

med imponerande

automatisk leverans av

efterbehandlingsfunktioner

förbrukningsmaterial, proaktivt

definierat gränssnitt

användarverifiering

underhåll och fjärrinstallation
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HÖG KVALITET
OCH PRODUKTIVITET
MER FLEXIBILITET I DITT ARBETSFLÖDE
Hög papperskapacitet
Snabb dokumentskanning
Kompakt ”allt-i-ett”-efterbehandlare möjliggör
varierande produktion
Konica Minoltas standardkapacitet för MFP är 1 150 ark.
Allt för att undvika driftstopp som orsakats av papperspåfyllning
samt möjligheten till att ha tillgång till flera olika typer av papper
samtidigt, kan printern kan utrustas med extra pappersmagasin.
Papperskapaciteten kan därmed ökas med upp till ytterligare
5 500 ark vilket ger en total kapacitet på 6 650 ark.
Skanning
Den automatiska dokumentmataren har 300 arks kapacitet och
en imponerande duplexhastighet på 240 sidor per minut. Den
höga produktiviteten möter kunder med högvolymsbehov.

Felhantering
Ett felmeddelande visas när dubbelarksmatning detekteras.
Det skannade dokumentet kan förhandsgranskas på skärmen
för att avgöra var skanningen ska återupptas.
Efterbehandlaren är både mångsidig och kompakt
Den möter de flesta behov. Tillsammans får allt plats på en
yta mindre än 1,4 meter. Om papperstopp sker i efterbehandlaren, matas det fastnade papperet automatiskt ut till det
inre utmatningsfacket.
När du vill skapa dokument med professionellt resultat hjälper
de nya bizhub-modellerna att leverera - varje gång! Passa på
att dra nytta av exempelvis en avancerad sadelhäftning med
integrerad Z-vikfunktion.

ENABLING
CARBON
NEUTRALITY
Printing with our future
in mind
Highlights
– End-to-end solution in climate
protection for Office and
Production Printing products
with footprinting, reduction and
offsetting all in one
– Become an active part of a more
sustainable society
– Four easy steps to successful
carbon offsetting with Konica
Minolta
– A Gold Standard certified carbon
offset project is being supported

EU NOX ‘s clients

UTÖKA MÖJLIGHETERNA GENOM ATT SKRIVA UT UPP TILL 1200 MM LÅNGA UTSKRIFTER/BANNERS.

Emperon-utskriftssystem
Konica Minoltas utskriftssystem är standard inbäddat med
nätverksutskriftsfunktioner. Det ger en bekväm utskriftsupplevelse i alla kontorsnätverk, oavsett vilket OS som helst.
Fiery-utskriftssystem
Fiery erbjuder en robust funktion för att möjliggöra produktion av professionella, färdiga dokument med exakt färg utan
expertkunskap. Konfigurera virtuella skrivare med fördefinierade
jobbinställningar för att effektivisera utskrift av repetitiva jobb
och eliminera fel.

Matcha, hantera och anpassade Pantone färger med Fiery
Spot-On för att säkerställa en konsekvent reproduktion av din
varumärkesidentitet.
SIMPLEX
120 ipm

DUPLEX
240 ipm

MAX 300
300 ark
Konica Minolta Business Solutions Sweden AB

– Samtliga specifikationer avser A4-papper med tjockleken 80 g/m².
– Huruvida det finns stöd för de angivna specifikationerna och funktionerna och huruvida de är tillgängliga varierar beroende på operativsystem, program och nätverksprotokoll, samt nätverks- och systemkonfigurationer.
– Den angivna livslängden för de olika förbrukningsvarorna baseras på särskilda utskriftsförhållanden, som sidtäckningen för en viss pappersstorlek (5% täckning för A4). Den faktiska livslängden för varje förbrukningsartikel
varierar beroende på användning och andra utskriftsvariabler, däribland sidtäckning, sidans storlek, typ av medium, kontinuerlig eller intermittent utskrift, omgivningens temperatur och luftfuktighet.
– De avbildade produkterna kan vara utrustade med tillval.
– Uppgifterna om specifikationer och tillbehör baseras på den information som fanns tillgänglig vid tiden för tryckningen och kan komma att ändras utan föregående meddelande.
– Konica Minolta reserverar sig för eventuella fel i angivna specifikationer.
– Alla namn på varumärken och produkter kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare, vilket vi härmed erkänner.

GÅ IN PÅ VÅR
PRODUKTSIDA

https://www.konicaminolta.se/sv/business-solutions/produkter/office/multifunktionella-skrivare.html
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