bizhub PRO 1100
Monochromatyczny cyfrowy system produkcyjny SRA3
Do 6000 stron na godzinę
bizhub PRO 1100 to wydajny czarno - biały system produkcyjny o prędkości druku do 100 stron A4 na minutę.
Przeznaczony dla centralnych punktów druku oraz do świadczenia płatnych usług poligraficznych.
Urządzenie łączy w sobie wytrzymałą konstrukcję, wysoką wydajność, liczne opcje wykańczania
oraz zaawansowaną technologię zapewniającą wysokiej jakości druk monochromatyczny.
Zwiększ wydajność dzięki potężnej drukarce o większych możliwościom skanowania w kolorze z funkcją
dwustronnego skanowania z dodatkowego podajnika dokumentów.

CZARNO-BIAŁY SYSTEM PRODUKCYJNY

TWOJE KORZYŚCI DZIĘKI
bizhub PRO 1100
NIEZAWODNOŚĆ
– Trwała platforma, trwałe części
i materiały eksploatacyjne
– Technologia regulacji pomiarów
skanowania (SMA)
– System pasa transferowego
– Wydruki z maksymalną wydajnością
– Korzystne drukowanie małych nakładów

WYDAJNOŚĆ
–
–
–
–

Do 100 stron A4 na minutę
Do 52 stron SRA3 na minutę
Do 6000 stron A4 na godzinę
Do 3120 stron SRA3 na godzinę

GOTOWE PRODUKTY POLIGRAFICZNE
– Wykonywanie broszur do 20 arkuszy
– Zszywanie do 100 arkuszy z mechanizmem przycinania zszywek
– Wykonywanie opraw spiralnych do
102 arkuszy
– Najwyższy stopień automatyzacji
i wyjątkowa wydajność
– Większa rentowność drukarni

GOTOWE OPCJE WYKAŃCZANIA
– Składanie listowe
– Układanie do 4200 arkuszy
– Dziurkowanie wielopunktowe do opraw
spiralnych (GBC) oraz dziurkowanie
2 i 4-punktowe
– Minimum interwencji operatora

ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA
–
–
–
–

Polityka ekologicznych zakupów
Niższa emisja CO2
Certyfikacja ISO 14001
Mniejsze obciążenie dla środowiska
naturalnego
– Większa wydajność z zachowaniem
troski o środowisko naturalne

BROSZURA bizhub PRO 1100

ZAAWANSOWANE
STEROWANIE DRUKIEM
– Własny kontroler Konica Minolta
– Integracja z procesami Fiery poprzez
Fiery Central Solo
– Opcjonalny kontroler Creo IC-309m
– Intuicyjna obsługa
– Oszczędność czasu i pieniędzy

PROSTOTA OBSŁUGI
– Proste ustawienia katalogu papieru
– Proste instrukcje wyświetlane
na ekranie
– Maksymalna prostota obsługi
– Operator może się zająć
ważniejszymi zadaniami

ZAAWANSOWANA OBSŁUGA
NOŚNIKÓW
– Opcjonalny podajnik boczny
– Pojemność wejściowa
do 9000 arkuszy
– Do 5 podajników wejściowych papieru
– Zwiększona ogólna wydajność
– Maksymalne obniżenie kosztów
– Dwustronne skanowanie w kolorze

OBSŁUGA WIELU RÓŻNYCH NOŚNIKÓW
– Druk jednostronny i dwustronny na
papierze o gramaturze do 300 g/m2
– W standardzie mechaniczne
prostowanie papieru
– Wysoka elastyczność w zakresie
materiałów poligraficznych
– Wyróżnianie się na tle konkurencji
– Podajnik boczny wielokrotny
DOSKONAŁA JAKOŚĆ OBRAZU
–
–
–
–
–
–

Rozdzielczość 1 200 x 1 200 dpi
Tone Curve Utility
Technologia tonera Simitri® HD
Technologia kontroli gęstości obrazu
Nowe aplikacje do kontroli druku
Rozwój firmy

BROSZURA bizhub PRO 1100
Zalecane konfiguracje

Specyfikacja techniczna
SPECYFIKACJA SYSTEMU

Format papieru

Maksymalny rozmiar obrazu
Pojemność wejściowa papieru
Pojemność odbiorcza
Wymiary urządzenia
(Szer. x Głęb. x Wys.)
Waga samego urządzenia

1200 x 1200 dpi
40–300 g/m2 (opcjonalnie 350 g/m2*)
Bez układania; 40–300 g/m2
Standard:
Min.: 182 x 139 mm
Maks.: 324 x 463 mm
Opcjonalnie:
Min.: 95 x 139 mm*
Maks.: 324 x 483 mm**
314 x 463 mm (opcjonalnie do 483 mm**)
Standard: 3000 arkuszy,
maks. 9000 arkuszy
Maks.: 4200 arkuszy
990 x 910 x 1454 mm
340 kg

PRODUKTYWNOŚĆ
A4 - maks. na minutę
A3 - maks. na minutę
SRA3 - maks. na minutę
A4 - Maks. na godzinę
A3 - Maks. na godzinę
SRA3 - Maks. na godzinę

KONTROLER
Wbudowany kontroler Konica Minolta
Zewnętrzny kontroler Creo IC-309m

Szybkość skanowania A4
Rozdzielczość skanowania
Tryby skanowania

Formaty plików skanowania

Do 180 obrazów/min.
600 x 600 dpi
Scan to HDD; Scan to FTP;  Scan to PC;
Scan to eMail;  Scan to WebDAV;
Scan to USB Memory;  
HDD to FTP/SMB/WebDAV
TIFF; PDF; szyfrowany PDF;
PDF kompaktowy; XPS; JPEG

SPECYFIKACJA KOPIARKI
Przejścia tonalne
Czas oczekiwania na pierwszą kopię
Powiększenie
Liczba kopii

256 odcieni
P oniżej 3,4 s.
(A4 podawanie długą krawędzią)
25–400% w odstępach 0,1%
1–9999

AKCESORIA
100 str./min.
56 str./min.
53 str./min.
6000 str./h
3300 str./h
3120 str./h

Kaseta dużej pojemności A4
Kaseta dużej pojemności SRA3
Podajnik papieru
wspomagany pneumatycznie
Wielopunktowy moduł dziurkujący (GBC)
Moduł do opraw spiralnych
Finiszer zszywający
Finiszer broszurujący dla FS-532
Moduł dziurkowania dla FS-532
Moduł insertujący dla FS-532
Demontowany moduł HDD
Podajnik boczny wielokrotny
Taca wyjściowa

LU-411
LU-412
PF-709
GP-501
GP-502
FS-532
SD-510
PK-522
PI-502
RH-101 & HD-523
MB-507
OT-507

* Dla PF-709  ** Dla LU-412

Rozdzielczość
Gramatura papieru

SPECYFIKACJA SKANERA
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–– Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o formacie A4 i gramaturze 80 g/m2.
–– Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i opcji może różnić się w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
–– Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych zależy od warunków eksploatacji takich jak pokrycie strony w danym formacie (5% pokrycia A4).
–– Rzeczywista wydajność użytkowa materiału eksploatacyjnego zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem takich zmiennych jak pokrycie papieru, format strony,
rodzaj nośnika, praca ciągła lub przerywana, temperatura otoczenia i wilgotność.
–– Na niektórych ilustracjach widoczne jest wyposażenie dodatkowe.
–– Specyfikacja i dane wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
–– Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanych specyfikacji.
–– Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.

