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WERKOMGEVINGEN  
VOOR DE WERELD VAN VANDAAG 
De moderne werkomgeving bevat een schat aan data en informatie. Alleen als u lexibel en mobiel bent, met een 

continue internetverbinding, kunt u daar maximaal gebruik van maken. Met Konica Minolta hebt u uw informatie altjd 

en overal binnen handbereik. 

Onze oplossingen zitten u niet in de weg en verhogen uw snelheid. Alleen zo bljft u de concurrentie voor en kunt u uw 

klanten goed van dienst zjn. Wj wensen u alvast een aangename en waardevolle werkdag!
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HET POTENTIEEL  
VAN UW MEDEWERKERS:  
WJ HELPEN U HET TE BENUTTEN! 
Documentoplossingen van Konica Minolta kunnen u en 

uw medewerkers vooruit helpen. Hoe? Met oplossingen 

die perfect zjn afgestemd op uw behoeften. Niet 

andersom. Wj stellen alles in het werk om te komen tot 

een perfecte symbiose tussen de papieren wereld en 

de digitale wereld. De volledige levenscyclus van een 

document, dáár draait het tenslotte om. 

 Volledige levenscyclus van documenten

Het printen is maar één fase van de levenscyclus van een 

document. Wj weten dat er veel meer is, denk bjvoorbeeld 

aan het maken, archiveren en ophalen van alle documen-

ten. Informatie is een waardevol bedrjfsmiddel, dat u echter 

alleen maximaal kunt benutten als u de levenscyclus van 

uw documenten in zjn geheel bekjkt. 

 Documenten maken op een intelligente manier

Mogeljkheden als het inscannen van papieren documen-

ten, het toepassen van tekstherkenning en het produceren 

van formulieren en barcodes vormen de perfecte basis voor 

het automatisch doorsturen, bewerken of archiveren van 

documenten. 

 Papieren documenten bewerken  
in Word en Excel

Als u documenten op papier elektronisch wilt bewerken, 

hoeft u die documenten alleen maar in te scannen en klaar 

is Kees. Iets overtypen hoeft nu echt niet meer. 

 Eenvoudige archiveringsoplossingen

Met eenvoudige en eiciënte archiveringsoplossingen 

op basis van doorzoekbare PDF-bestanden kunt u uw 

ge archiveerde documenten snel en eenvoudig terugvinden. 

 Eiciënter werken onderweg, 
met mobiel printen vanaf smart
phone en tablet

Voortaan kunt u ook printen vanaf allerlei 

mobiele apparatuur en gegevens invoeren 

waar u maar bent, via Wi-Fi, e-mail of 

AirPrint.

 Eiciënt documentbeheer 

Wj kunnen u twee opties aanbieden: 1) oplossingen om 

documenten te scannen en rechtstreeks over te brengen 

naar uw bestaande documentbeheersysteem of 2) een 

volledig nieuw DMS, dat wj voor u ontwikkelen en imple-

menteren. Uw behoeften staan centraal.

 Followmeprinten

Een printopdracht verzenden en het document gaan halen 

op welk systeem in het netwerk dan ook? Dat kan. Met 

follow-me-printen. Eén van de vele manieren waarop wj 

mobiel werken makkeljk maken. 

 Wist u dat?

Elke medewerker besteedt gemiddeld 

7,4 uur per week aan het zoeken naar 

gegevens. Maar het kan ook anders! 

(IDC 2010)
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HET BESTE VAN TWEE WERELDEN: 
DIGITAAL EN PAPIER
Multifunctionele systemen en applicaties van Konica Minolta brengen de digitale en de papieren wereld bj elkaar. Alle 

mogeljke eisen en wensen van een moderne organisatie kunnen worden ingevuld met soepele worklows die u tjd en 

geld besparen. 

 Printen en kopiëren met het grootste gemak

Printen en kopiëren zonder toestanden, het spreekt voor 

zich dat onze multifunctionele systemen dat kunnen. Waar 

ze ook in uitblinken, is in hun ondersteuning van de meest 

uiteenlopende soorten media: formaten van A6 tot SRA3, 

gramsgewichten van 52- tot 300-grams, zelfgedeinieerde 

formaten en banners tot maar liefst 1,2 m lang. 

 Supereiciënt scannen en faxen

Snel even iets scannen, een van de vele dageljkse 

werkzaamheden op kantoor. Na het digitaliseren kunnen de 

documenten rechtstreeks worden overgebracht naar een 

elektronisch postvakje, het archief, een USB-stick of een 

FTP-server. Faxen kunnen rechtstreeks via de pc worden 

verzonden of ontvangen. 

Onze bizhub-multifunctionals zjn in 2011, 2012, 2013, én 2014 uitgeroepen tot productljn van het jaar.

BUYERS LAB

2013

 Eenvoudige, aangepaste werking. 

– Groot kleurentouchscreen

– Werkt als een smartphone

– Volledig functionele webbrowser

– Maatwerk: laat het ontwerp en de 

menustructuur aanpassen aan de wensen 

van uw organisatie

 Open uw ogen voor een perfecte printkwaliteit

Dankzj onze HD-polymeertoner (Simitri® HD) krjgt u de 

meest hoogwaardige afdrukken. Tegeljk gaat uw elektrici-

teitsnota fors omlaag, dankzj de lagere smelttemperatuur 

en het lagere stroomverbruik. 

 Professionele afwerking voor een perfect 
resultaat

Wj bieden u de meest uiteenlopende professionele 

afwerkingsmogeljkheden, die u niet zomaar bj iedereen 

zult vinden: van nieten en vouwen tot het maken van kant-

en-klare brochures. Een handige oplossing voor hand-outs, 

mailings en folders.
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 'Downtime' staat niet in ons woordenboek

Konica Minolta-systemen zjn degeljk uitgevoerd en zjn 

ontworpen voor langdurig, betrouwbaar gebruik. Mocht 

er onverhoopt toch een probleem optreden, dan biedt de 

interactieve informatie op het display, het externe diagno-

sesysteem of het supersnelle serviceteam uitkomst. 

 Eenvoudige automatisering: bestellen van 
toner, aanvragen van service

U kunt niet printen omdat er geen toner is besteld of 

onderhoud is uitgevoerd? Met de automatische service 

van Konica Minolta overkomt u dit nooit meer. Het systeem 

regelt alles zelf. 

 Systeemgegevens en printkosten in een 
oogopslag

Van actuele operationele gegevens en het tonerpeil tot en 

met nauwkeurige printkosten en eventuele foutmeldingen, 

in het systeemoverzicht ziet u alles in een oogopslag, 

wanneer u maar wilt. 

 Universele printerdriver

Meerdere systemen kunnen worden aangestuurd met een 

en dezelfde universele printerdriver. Dit maakt het voor uw 

medewerkers veel gemakkeljker om met die verschillende 

systemen te werken.

DOCUMENTOPLOSSINGEN DIE  
DE ITAFDELING LEUK ZAL VINDEN
Print- en documentoplossingen van Konica Minolta zjn eenvoudig te implementeren en hebben daarna maar weinig 

onderhoud nodig. Als u wilt, kunt u de implementatie en het onderhoud ook door ons laten verzorgen. Uw eigen 

IT-afdeling houdt dan meer tjd over voor belangrjkere zaken. En zo is iedereen tevreden. 

 Geen printerondersteuning  
 geen tjdverlies

20% van de telefoontjes naar de helpdesk gaat 

over printers. Met Konica Minolta maakt u hier 

een einde aan. 

 Wj zorgen wel voor uw  
document  infra structuur

Konica Minolta gaat op een professionele manier op zoek naar 

de juiste printeromgeving voor u. De Optimized Print Services 

(OPS) die wj aanbieden, omvatten ook langlopend beheer. U 

hoeft zich alleen druk te maken 

om het 'echte werk'. U bespaart 

tjd en geld, en houdt uw handen 

vrj voor belangrjker zaken.

(Quocirca 2010)

20%

Telefoontjes 

naar helpdesk

 Intelligent Device Management

Dat is handig! U hoeft geen gebruikersrechten 

meer toe te wjzen of irmware-updates door 

te voeren op alle systemen apart. Met Konica 

Minolta doet u dit allemaal met een centrale tool. 

 Volledig te integreren

Wat u ook gebruikt, Windows, Linux of Mac, 

u zult absoluut geen problemen ondervinden 

met de integratie van uw bizhub-systemen. 

De systemen zjn gemakkeljk te koppelen aan 

SAP, SharePoint enzovoort.
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SNJDEN IN DE DOCUMENTKOSTEN, 
DE EFFICIËNTIE VERHOGEN
Kent u uw printkosten? Wist u dat de aanschaf van hardware en toner daar maar een klein deel van uitmaakt? Met de 

juiste partner kunt u uw totale kosten heel precies uitrekenen (administratie, inanciering, logistiek enzovoort) en veel 

besparen. Konica Minolta heeft veel te bieden:

 Kent u uw documentkosten?

Voor elke euro die wordt uitgegeven aan het 

printen op zich, wordt nog eens negen euro 

uitgegeven aan overhead.

(ALL Associates Group 2012)

Printkosten 

(Hardware, toner, onderhoud, 

papier...)

Overhead 

(IT-ondersteuning, administratie, 

inkoop en opslag van materiaal, 

documentgerelateerde processen...)

 Het goede nieuws: 

Uit ervaring weten we dat slechts een op de tien 

organisaties weet hoeveel er wordt uitgegeven 

aan printen.

U kunt maar liefst 30% op 

deze kosten besparen. 

(IDC 2009, Gartner 2013)

-30%

Gemiddeld gaat tot 6% van de 

inkomsten van een bedrjf zitten in 

documentbeheer.

(InfoTrends 2010)

40% van de afdrukken wordt 

binnen 24 uur weggegooid.

(Newsweek 2009)

 Kostenbesparing: optimaliseer uw printerpark

Uw printerpark mag geen bodemloze put zjn. Systemen die 

niet naar capaciteit worden benut, kunnen duur zjn. Ook 

een hoge foutgevoeligheid werkt door in de kosten. Daarom 

hebben wj doeltrefende monitoringtools ontworpen 

waarmee u uw printerpark perfect onder controle hebt en 

potentiële besparingen meteen duideljk worden.

 Digitalisering bespaart tjd en geld

De digitale wereld biedt snelle toegang tot informatie. 

Daardoor neemt de productiviteit toe en hoeft er minder te 

worden geprint. Een elektronisch archief maakt het mogeljk 

om heel wat kostbare kantoorruimte uit te sparen. Kortom, 

u bespaart tjd en geld.

 Controle over de printkosten

U hebt perfect zicht op de printkosten. U kunt bjvoorbeeld 

zelf bepalen wie in kleur mag printen. U kunt aangeven 

dat voor grote printopdrachten alleen de meest eiciënte 

systemen mogen worden gebruikt. Of u stelt in dat standaard 

dubbelzjdig moet worden geprint. U bepaalt het allemaal zelf!

 Minder is meer: voorkom onnodig printen 

Moeiljk te geloven misschien, maar een op de negen 

afdrukken bljft gewoon op de printer liggen. Het kan ook 

anders! Met follow-me-printen moet de printopdracht op 

het systeem zelf worden gestart.

 Eerste stap: kostentransparantie

Niet alleen de printkosten in het algemeen zjn belangrjk, u 

wilt ook de kosten per gebruiker, afdeling of project kunnen 

zien. Alleen dan zjn goede analyses mogeljk en maakt u 

uw medewerkers beter bewust van de kosten.

 Nog eiciënter: soepele documentworklows

Met de Optimized Print Services (OPS) van Konica Minolta 

worden al uw relevante documentprocessen grondig 

geanalyseerd. Op basis daarvan worden dan verbeterde 

worklows ontworpen en geïmplementeerd. U bespaart 

tjd en geld, en bereikt de hoogst 

mogeljke eiciëntie in uw dageljk-

se activiteiten.
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VOLLEDIGE GEMOEDSRUST: 
VEILIGHEID EERST
Goede informatie is belangrjk. Het hebben van een goede beveiliging voor die informatie eveneens. Dit geldt voor 

gegevens op papier en voor gegevens in digitale vorm. Voor uw gemoedsrust: Konica Minolta geeft de toon aan op het 

gebied van beveiligingsnormen.

 

 Uw vertrouweljke gegevens zjn veilig

– Het printen van vertrouwelijke gegevens (loon-

strookjes of onderzoeksresultaten bijvoorbeeld) of 

persoonlijke documenten is beveiligd. 

– Een goede gegevensbeveiliging is onmisbaar. 

Medewerkers verlaten het bedrijf, er komen nieuwe 

medewerkers bij. Bescherming tegen bedrijfsspio-

nage wordt steeds belangrijker. 

– Elektronische archieven kunnen worden beschermd 

tegen diefstal of brand.

 Veilige integratie in uw netwerk

Natuurljk moeten ook de printers in uw netwerk voldoen 

aan de veiligheidsvoorschriften. Voor de authenticatie 

werken wj met het IEEE 802.1X SSL- en IPsec-protocol, 

wat eenvoudige integratie in beveiligde netwerken en een 

veilige netwerkcommunicatie mogeljk maakt.

Vrjwel alle bizhub-systemen voldoen aan de norm ISO 

15408 EAL3, wat betekent dat ze voldoen aan de hoogste 

internationale beveiligingsnormen.

 Bescherming van vertrouweljke documenten

Wanneer het op de bescherming van vertrouweljke 

documenten aankomt, van harde schjf tot uitvoerlade, is 

er geen plaats voor compromissen. Konica Minolta past 

verschillende vormen van beveiliging toe, zoals encryptie 

van gegevens, beveiligd verwjderen, kopieerbeveiliging met 

watermerken en PDF-handtekeningen. 

 Toegangscontrole en gebruikersrechten

Gebruikersauthenticatie is een van de belangrjkste as-

pecten van een goede beveiliging. Bj ons kan de identiteit 

van de gebruikers worden gecontroleerd aan de hand van 

een magneetkaart, een pincode of een vingerafdruk. De 

toegangsrechten kunnen voor elke gebruiker apart worden 

vastgelegd.

 Milieu

Bj Konica Minolta staan milieuvriendeljkheid en 

duurzaamheid hoog op de agenda. Daarom zjn 

onze oplossingen en onze organisatie zo vaak in 

de prjzen gevallen.

 Voorkomen is beter dan genezen: 
beveiligd printen

Beveiligd printen is een functie die voorkomt 

dat afdrukken in verkeerde handen vallen. Dit is 

mogeljk door authenticatie op het systeem, vóór 

het afdrukken, verplicht te stellen. Heel handig 

voor bjvoorbeeld de vertrouweljke gegevens die 

circuleren in een personeelsafdeling.

1. Printopdracht verzenden. 

2. Code invoeren op om het even welk systeem. 

3. En printen maar.



 A3-multifunctional kleur

 Max. 55 pagina's per minuut

bizhub C558

 Functionaliteit

– Kleur
– Zwart-wit

Kopiëren

Printen

– Kleur
– Zwart-wit
– PCL/PS
– Lokaal/netwerk
– USB

Box

1

– Reprint
– Distributie
– Uitwisselen 

Box-to-Box
– Box-to-USB

Faxen

– Super G3-fax 
– PC-fax
– i-fax 
– IP-fax

Scannen

– Kleur
– Zwart-wit
– Scan-to-eMail
– Scan-to-Me
– Scan-to-SMB

– Scan-to-Home
– Scan-to-FTP
– Scan-to-Box
– Scan-to-USB
– Scan-to-WebDAV

– Scan-to-DPWS
– Scan-to-URL 
– TWAIN-netwerk

– Mobiel
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 Overzicht van opties

 Technologie

 Afwerking

Hoeknieten 2-punts 
nieten

2-gaats 
perforeren

4-gaats 
perforeren

Dubbel-
zj dig

Gecom-
bineerd 
mixplex/
mixmedia

Vellen 
inschieten, 
rapport

Briefvouw Boekje Z-vouwOff set 
sorteren

Banner 
printen

Afwerkings-/
nieteenheid
FS-537

Nieteenheid/afwerkings-
eenheid voor boekjes
FS-537SD

Eenheid voor 
achteraf inschieten
PI-507

Extra uitvoerblad
JS-602

PERFORATIE- 
EENHEID
PK-523

VERBINDINGS-
EENHEID
RU-513

UITVOER-
BLAD
OT-506

VERBINDINGS-
EENHEID
RU-513

OF

WERKBLAD
WT-506

BANNER TRAY
BT-C1e

Hoogvolumelade
LU-302

Hoogvolumelade
LU-207

OF

Midden-
vouw

UNICODE- 
LETTERTYPEN
LK-107

BARCODEFONTS
LK-106

OCR TEKST- 
HERKENNING
LK-105v4

PDF- 
VERBETERINGEN
LK-102v3

THINPRINT- 
CLIENT
LK-111

DOCUMENT-
CONVERSIEPAKKET
LK-110v2

INTERFACE-
KIT
VI-510

FIERY- 
CONTROLLER
IC-416

OCR 
A- EN B-FONTS
LK-108

TRUSTED PLATFORM 
MODULE
LK-115v2

Keypad (10 toetsen)
KP-101

KEYBOARD-
HOUDER
KH-102

USB I/F KIT
EK-608

USB I/F KIT
EK-609OF

FAX
FK-514

MOUNT KIT
MK-735

BIOMETRISCHE 
AUTHENTICATIE
AU-102

DRAADLOOS LAN
SX-BR-4600

ID-KAARTLEZER 
DIVERSE ID-KAART-
TECHNOLOGIEËN

(x2)

SECURITY KIT
SC-508 
(2x nodig)

DETECTIEKIT 
VOOR DUBBELE 
INVOER 
UK-501

LUCHTREINIGINGS-
EENHEID 
CU-102

MIRRORING VAN 
HARDE SCHĲ F 
HD-524

DRAADLOOS 
LAN 
UK-212

Z-VOUW- 
EENHEID
ZU-609

Afwerkings-/
nieteenheid
FS-536

Nieteenheid/afwerkings-
eenheid voor boekjes
FS-536SD

PERFORATIE- 
EENHEID
PK-520

1 x universele lade 
plus opslagruimte
PC-115

2 x universele lade
PC-215

Hoogvolumelade
PC-415

Onderkast
DK-510

OF

Internet afwerkingseenheid
FS-533

PERFORATIE- 
EENHEID
PK-519

EXTRA UIT-
VOERBLAD
JS-506

OF

Emperon™ – printcontroller Zeer compatibel met diverse gebruikers- en IT-omgevingen dankzj  de universele printtechnologie van Konica Minolta ✔
Simitri® HD – polymeer toner Biedt een hoge printkwaliteit en toch tegen lagere kosten met tegelj k een lage belasting van het milieu ✔
OpenAPI – oplossingsplatform Voor effi  ciënte workfl ows van servergebaseerde oplossingen voor uw gehele MFP-park ✔
i-Option – speciale functies Biedt uitgebreide MFP-functionaliteit in overeenstemming met de individuele eisen ✔
OPS Core – onderhoud op afstand

Deze Konica Minolta service zorgt ervoor dat de productiviteit hoog blj ft door de online bewaking van de systemen 
en verbruiksmaterialen ✔

IWS – aanpassing van 
het bedieningspaneel

Verbeterde interactie tussen gebruiker en systeem en verhoogde productiviteit dankzj  volledige aanpassing van 
het MFP-bedieningspaneel ✔
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 Beschrjving

 Technische speciicaties

 Beschrjving

bizhub C558 A3-multifunctional met 55 ppm z/w en kleur. Standard 
Emperon™ printcontroller met ondersteuning voor PCL 6c, 
PostScript 3, PDF 1.7 en XPS en OOXML, Papiercapa-
citeit 500 + 500 vel en handinvoer 150 vel. Formaten 
van A6 tot SRA3, 1,2 m banner en 52–300 g/m². 4 GB 
geheugen, 250 GB harde schjf en GB Ethernet standaard.

PC-115  1 x universele lade  A5–A3, 500 vel, 52–256 g/m² 
PC-215  2 x universele lade A5–A3, 2 x 500 vel, 52–256 g/m²
PC-415 Hoogvolumelade A4, 2.500 vel, 52–256 g/m² 
DK-510 Onderkast Biedt opslagruimte voor printmedia en ander materiaal 
LU-207 Hoogvolumelade A4–SRA3; 2.500 vel; 52–256 g/m²
LU-302 Hoogvolumelade A4, 3.000 vel, 52–256 g/m²
FS-533 Interne 

afwerkingseenheid

50 vel nieten, max. uitvoer 500 vel

PK-519 Perforatie-eenheid 

voor FS-533

2-/4-gaats perforeren, automatische omschakeling

FS-536 Afwerkings-/ 

nieteenheid

Nietcapaciteit 50 vel, uitvoercapaciteit max. 3.200 vel

FS-536SD Afwerkings-

eenheid voor boekjes

Nietcapaciteit 50 vel, capaciteit voor boekjes 20 vel; 
uitvoercapaciteit max. 2.200 vel

RU-513 Verbindingseenheid  

FS-536(SD)/FS-537(SD)

Voor FS-536(SD)/FS-537(SD)-installatie

PK-520 Perforatie-eenheid 

voor FS-536 (SD)

2-/4-gaats perforeren, automatische omschakeling

FS-537 Afwerkings-/ 

nieteenheid

Nietcapaciteit 100 vel, uitvoercapaciteit max. 3.200 vel 

PK-523 Perforatie-eenheid 

voor FS-537 (SD)

2-/4-gaats perforeren, automatische omschakeling

FS-537SD Afwerkingseenheid voor boekjes 100 vel nieten, 
afwerkingseenheid, capaciteit voor boekjes 20 vel; 
uitvoercapaciteit max. 2.700 vel

PI-507 Eenheid voor 

achteraf inschieten voor 

FS-537(SD)

Kaft/omslag inschieten; achteraf werken

JS-506 Extra uitvoerblad Faxuitvoer etc. scheiden
JS-602 Extra Uitvoerblad 

voor FS-537(SD)

Faxuitvoer etc. scheiden

ZU-609 Z-vouweenheid  

voor FS-537(SD)

Z-vouw voor A3-afdrukken

OT-506 Uitvoerblad Gebruik van uitvoerblad in plaats van afwerkingseenheid
KP-101 Keypad (10 toetsen) Gebruik van keypad in plaats van touchscreen
WT-506 Werkblad Blad voor plaatsing van authenticatieapparaat
FK-514 Fax Super G3-Fax, digitale faxfunctionaliteit
IC-416 Fiery-controller Professionele kleurenprintcontroller
VI-510 Interfacekit  

voor IC-416

Interfacekaart voor Fiery-controller

KH-102 Keyboard-houder Houder voor USB-keyboard
EK-608 USB-interfacekit Aansluiting voor USB-keyboard
EK-609 USB-interfacekit Aansluiting voor USB-keyboard; Bluetooth 
Contactloze ID-kaartlezer Diverse kaarttechnologieën
MK-735 Mount kit Installatiekit voor ID-kaartlezer 
AU-102 Biometrische 

authenticatie

Vingeraderherkenning

SC-508 Security kit Beveiliging tegen kopiëren (2 kits nodig)
BT-C1e Banner tray Voor invoer van banners van meerdere pagina's
LK-102v3 i-Option-licentie PDF/A (b) PDF-encryptie, digitale handtekening
LK-105v4 i-Option-licentie Searchable PDF en PPTX
LK-106 i-Option-licentie Ondersteunt afdrukken van barcode
LK-107 i-Option-licentie Ondersteunt afdrukken van Unicode-lettertypen
LK-108 i-Option-licentie Ondersteunt afdrukken van OCR A- en B-fonts
LK-110v2 i-Option-licentie Genereert diverse bestandsformaten incl. DOCX;  

XLSX en PDF/A
LK-111 i-Option®-licentie Compressie van printgegevens voor lagere belasting  

van het netwerk
LK-115v2 i-Option-licentie Trusted Platform Module voor beveiliging van encryptie 

en decryptie van gegevens
SX-BR-4600 Draadloos LAN Aansluiting draadloos LAN naar netwerk
UK-501 Detectiekit  

voor dubbele invoer

Detectie van dubbele invoer voorkomt fouten  
en vastlopen van papier

HD-524 Mirroring van  

harde schijf

Back-up harde schijf

UK-212 Draadloos LAN Draadlos LAN en toegangspunt draadloos LAN
CU-102 Luchtreinigings-

eenheid

Verbetert de binnenluchtkwaliteit door een lagere 
uitstoot van schadelijke stoffen

SYSTEEMSPECIFICATIES
Systeemgeheugen 

(standaard/max.)

4.096 MB

Harde schijf 250 GB (standaard)
Interface 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0;  

Wi-Fi 802.11b/g/n (optioneel)
Netwerkprotocollen TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI;  

AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Frametypen Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet 

SNAP
Automatische documentin-

voer (standaard/optioneel)

Max.300 originelen; A6–A3; 35–210 g/m²;  
Dualscan ADF

Printbaar papierformaat A6–SRA3; aangepaste papierformaten; 
bannerpapier max. 1.200 x 297 mm

Printbaar papiergewicht 52–300 g/m²
Papierinvoercapaciteit 

(standaard/max.)

1.150 vel/6.650 vel

Lade  

(standaard)

1 x 500 vel; A5–A3; 52–256 g/m²;  
1 x 500 vel; A5–SRA3; 52–256 g/m²

Lade  

(optioneel)

1 x 500 vel; A5–A3; 52–256 g/m²;  
1 x 500 vel; A5–A3; 52–256 g/m²;  
1 x 2.500 vel; A4; 52–256 g/m²

Hoogvolumelade  

(optioneel)

1 x 3.000 vel; A4; 52–256 g/m²;  
1 x 2.500 vel; A4–SRA3; 52–256 g/m²

Handinvoer 150 vel, A6–SRA3, aangepaste formaten,  
banner, 60–300 g/m²

Automatisch dubbelzijdig A5–SRA3; 52–256 g/m²
Afwerkingsopties  

(optioneel)

Ofset; groeperen; sorteren; nieten; perforeren; achteraf 
inschieten; z-vouw; middenvouw; briefvouw; boekje

Uitvoercapaciteit  

(standaard)

Max. 250 vel

Uitvoercapaciteit  

(optioneel)

Max. 3.300 vel

Nieten Max.: 100 vel of 94 vel + 2 kaften/omslagvellen  
(max. 209 g/m²)

Uitvoercapaciteit nieten Max. 1.000 vel
Briefvouw Max. 3 vel
Briefvouwcapaciteit Max. 30 vel; onbeperkt (zonder lade)
Boekje Max.: 20 vel of 19 vel + 1 kaften/omslagvellen  

(max. 209 g/m²)
Uitvoercapaciteit boekje Max. 100 boekjes; onbeperkt (zonder lade)
Stroomverbruik 220–240 V / 50/60 Hz; Minder dan 1,6 kW

TEC1 3,041 KWh/week
Systeemafmetingen  

(B x D x H)

615 x 693 x 961 mm (zonder opties);  
615 x 693 x 1.200 mm (met werkblad/lade)

Systeemgewicht Ca. 110 kg (zonder opties)

PRINTERSPECIFICATIES
Afdrukresolutie 1.800 x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi
Paginabeschrijvingstalen PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Besturingssystemen Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64);  

Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64);  
Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; 
Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2;  
Macintosh OS 10.x; Unix; Linux; Citrix

Lettertypen 80 PCL Latjn; 137 PostScript 3-emulatie Latjn
Afdrukfuncties Direct printen van PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (v1.7); 

gecodeerde PDF-bestanden en OOXML (DOCX, XLSX, 
PPTX); mixmedia en mixplex; “Easy Set” opdracht-
programmering; overlay; watermerk; kopieerbeveiliging; 
carbon copy printen

Mobiel printen AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print 
(optioneel), WiFi Direct (optioneel), Konica Minolta Print 
Service (Android), PageScope Mobile (iOS, Android & 
Windows 10 Mobile); mobiele authenticatie en koppeling 
(Android & iOS)
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PRINTERSPECIFICATIES (OPTIONEEL)
Printcontroller Geïntegreerde Fiery IC-416
CPU van controller CPU type @ 2,9 GHz
Geheugen/HDD 2.048 MB / 250 GB
Paginabeschrijvingstalen Adobe PostScript 3 (CPSI 3020) PCL 6, PCL 5c
Besturingssystemen Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64);  

Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64);  
Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; 
Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2;  
Macintosh OS 10.x; Linux

SCANSPECIFICATIES
Scansnelheid  

(monochroom/kleur)

Max. 120/120 ipm enkelzjdig  
Max. 240/240 ipm dubbelzjdig

Scanresolutie Max. 600 x 600 dpi
Scanmodi Scan-to-eMail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home) 

Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV; 
Scan-to-DPWS, Scan-to-URL; TWAIN scan

Bestandsformaten JPEG; TIFF; PDF; compact PDF; gecodeerde PDF; XPS; 
compact XPS; PPTX  
Optioneel: searchable PDF; PDF/A 1a en 1b; searchable 
DOCX/PPTX/XLSX

Scanbestemmingen 2.100 (enkel + groep); LDAP-ondersteuning
Scanfuncties Annotatie (tekst/tjd/datum) voor PDF;  

max. 400 opdrachtprogramma's; real-time scanvoorbeeld

KOPIEERSPECIFICATIES
Kopieertechnologie Laser
Tonertechnologie Simitri® HD gepolymeriseerde toner/Gepolymeriseerde toner
Kopieer-/printsnelheid A4 

(monochroom/kleur)

Max. 55/55 ppm

Kopieer-/printsnelheid A3 

(monochroom/kleur)

Max. 27/27 ppm

Automatisch dubbelzijdig A4 

(monochroom/kleur)

Max. 55/55 ppm

Tijd eerste kopie 

(monochroom/kleur)

3,5/4,4 sec.

Opwarmtijd Ca. 22 sec. (monochroom); 22 sec (kleur)2

Kopieerresolutie 600 x 600 dpi
Gradaties Max. 256 gradaties
Multi-kopieën 1–9,999
Formaat origineel A5–A3; aangepaste formaten
Vergroten en verkleinen 25–400 % in stappen van 0,1 %; automatisch zoomen
Kopieerfuncties Hoofdstuk; kaft/omslag en pagina inschieten; proefkopie 

(afdruk en op touchscreen); aanpassing proefafdruk; 
digitale bewerkingsfuncties; geheugen voor opdrachtin-
stelling; postermodus; afbeelding herhalen; overlay 
(optioneel); stempel; kopieerbeveiliging

FAXSPECIFICATIES
Faxstandaard Super G3 (optioneel)
Faxverzending Analoog; i-Fax; i-Fax in kleur; IP-Fax
Faxresolutie Max. 600 x 600 dpi
Faxcompressie MH; MR; MMR; JBIG
Faxmodem Max. 33.600 bps
Faxbestemmingen Max. 2.100 (enkel + groep)
Faxfuncties Polling; time shift; PC-Fax; verzending naar vertrouwe-

ljkebox; verzending naar e-mail/FTP/SMB; max. 400

SPECIFICATIES GEBRUIKERSBOX
Max. opslagcapaciteit Max. 3.000 documenten of 10.000 pagina's
Type gebruikersbox Openbaar; Persoonljk (met wachtwoord of authenticatie); 

Groep (met authenticatie)
Type systeembox Beveiligd printen; Gecodeerd PDF printen; Faxontvangst; 

Faxpolling
Functionaliteit 

gebruikersbox

Reprint; combinatie; Downloaden; Verzenden (e-mail/
FTP/SMB en fax); Kopiëren van box naar box

SYSTEEMKENMERKEN
Beveiliging ISO15408/IEEE 2600.2 gecertiiceerd (in voorbereiding); 

IP-iltering en poortblokkering; Netwerkcommunicatie 
SSL2; SSL3 en TSL1.0; IPsec-ondersteuning;  
IEEE 802.1x-ondersteuning; gebruikersauthenticatie; 
Authenticatielogboek; beveiligd printen; Overschrjven  
harde schjf (8 standaardtypen); Encryptie gegevens 
harde schjf (AES 256); Mirroring harde schjf (optioneel);  
automatisch wissen geheugengegevens; Vertrouweljke 
faxontvangst; encryptie afdrukgegevens gebruiker;  
Kopieerbeveiliging (Copy Guard, kopiëren met wacht-
woord) optioneel

Accounting Max. 1.000 gebruikersaccounts; Active Directory- 
ondersteuning (gebruikersnaam + wachtwoord + e-mail 
+ smb-map); Toegangsdeinitie gebruikersfunctie;  
Biometrische authenticatie (vingeraderscanner) optioneel; 
ID-kaartauthenticatie (ID-kaartlezer) optioneel;  
Authenticatie door mobiel apparaat (Android, iOS)

Software PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data 
Administrator; PageScope Box Operator; PageScope 
Direct Print; Print Status Notiier; Driver Packaging  
(hulpprogramma); Log Management (hulpprogramma)

¹ TEC (typical electricity consumption) – weekeljks gemiddelde volgens Energy 
Star-speciicaties

² De tjd voor het opwarmen kan verschillen afhankeljk van de gebruiksomgeving 
en het gebruik

 – Alle specificaties hebben betrekking op A4-papier van 80 g/m².
 – De ondersteuning en beschikbaarheid van de hier vermelde specificaties en functies varieert 
al naar gelang de gebruikte besturingssystemen, applicaties en netwerkprotocollen, evenals de 
netwerk- en systeemconfiguraties.

 – De genoemde levensduur van de verbruiksmaterialen is gebaseerd op specifieke gebruiksom-
standigheden, zoals de paginadekking bij een bepaald paginaformaat (5% dekking van een vel A4). 
De werkelijke levensduur van de verbruiksartikelen hangt af van het gebruik en andere variabelen 
tijdens het printen, zoals paginadekking, paginagrootte, type media, continu printen of met 
onderbreking, omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.

 – Sommige productillustraties bevatten optionele accessoires.
 – Specificaties en accessoires zijn gebaseerd op de beschikbare informatie ten tijde van het printen 
van deze informatie. Wijzigingen voorbehouden.

 – Konica Minolta garandeert niet dat de vermelde specificaties vrij van fouten zijn.
 – Alle merk- en productnamen kunnen een (gedeponeerd) handelsmerk zijn van de desbetreffende 
eigenaren.
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“De samenwerking met Konica Minolta was 

van een zeer hoog niveau. Zj hebben gezorgd 

voor een vlotte overgang van het oude 

printerpark naar de nieuwe systemen van 

Konica Minolta. De benodigde eiciëntie en 

betrouwbaarheid zjn gerealiseerd. Voor ons is 

Konica Minolta uitgegroeid tot een betrouwba-

re partner, niet alleen dankzj hun 'managed' 

printomgeving, maar ook als aanbieder van 

hoogwaardige en eiciënte softwareoplossin-

gen als de PageScope Enterprise Suite.”

Dhr. Vojta van AHOLD Czech Republic, a.s.

 

“De inkrimping en modernisering van ons printer-

park heeft geleid tot een signiicante kostenbespa-

ring. We werken nu met moderne machines, met el-

kaar verbonden oplossingen en diensten die een 

veilige en ononderbroken werking van de volledige 

uitvoerinfrastructuur garanderen. Dankzj de onder-

steuning van Konica Minolta hoeft mjn IT-afdeling 

minder onderhoud te plegen op onze kantoorsyste-

men. En de collega's die met de nieuwe systemen 

werken, proiteren van nieuwe functies die hun da-

geljks werk een heel stuk eenvoudiger maken.”

Peter Toth, hoofd IT bj ORFK DA GEI

Konica Minolta 

Business Solutions Nederland BV

Hoogoorddreef 9  Postbus 22110

1100 CC Amsterdam

www.konicaminolta.nl


