Konica Minolta 240f
VŠESTRANNÉ ŘEŠENÍ

PRO MAL É

I VELK É FIRMY

NEJVÍC MĚ DOSTALO,

JAK SE KONICA MINOLTA 240F

DOKÁZALA PŘIZPŮSOBIT
STÁLE SE ZRYCHLUJÍCÍM
PROCESŮM V NAŠÍ FIRMĚ.

Konica Minolta 240f

NABÍZÍ ŘADU
INTELIGENTNÍCH

SYSTÉMOVÝCH

FUNKCÍ

Konica Minolta 240f zaujme jako kompaktní a přitom robustní
všestranná multifunkce s řadou inteligentních systémových
funkcí ve standardní výbavě! Je vhodná jako profesionální
centrální fax středně velké kanceláře, kde rádi uvítají její
všestranné přídavné funkce. Variantně může 240f sloužit
pracovním skupinám jako centrální multifunkční zařízení
pro tisk a komunikaci. Díky bezpečnostním standardům,
práci v síti a podpoře OS zapadne dokonale i do rozsáhlejších
a složitějších prostředí IT.

Inteligentní multifunkce
• Konica Minolta 240f je díky výbavě, zaměřené na potřeby kanceláře, perfektní multifunkcí pro centrální využití;
k dispozici je např. automatický oboustranný tisk, změna měřítka, více stran v jedné a elektronické třídění. Výkon
24 stran za minutu urychluje každodenní kopírování a tisk, kompaktní design pak společně s automatickým
podavačem dokumentů a dotykovým displejem usnadňuje práci v kanceláři.
• Díky zásobě papíru až 1050 listů a tonerovému zásobníku na 16 000 stran může 240f snadno podporovat i větší
pracovní skupiny bez potřeby každodenní péče o doplňování.
• Jako rychlý barevný a černobílý skener dokáže 240f skenovat do e-mailu, složky (SMB), FTP a veřejných nebo
osobních uživatelských schránek. Jako formáty pro skenování podporuje 240f vedle TIFF a PDF také šifrované PDF,
zajišťující zabezpečené otevírání a tisk dokumentů.
• Konica Minolta 240f je vybavena také rozhraním USB, pohodlně přístupným zepředu, umožňujícím přímé skenování
dokumentů na USB paměť nebo přímý tisk dokumentů z této paměti.
• Se standardním rozhraním Ethernet 10/100 Base-T lze 240f hladce integrovat do většiny sítí. Je kompatibilní
s prostředími Windows, Mac, Linux a Citrix. Nabízí potřebnou bezpečnost správy uživatelů a řízení díky SSL
komunikaci, filtrování portů a podpoře Active Directory. Další zvýšení bezpečnosti je možné pomocí secure CF karty,
s níž lze uzamknout a zabezpečit všechny dokumenty, uložené na 240f.

Přirozeně inteligentní fax
• Vhodnost Konica Minolta 240f jako centrálního faxu je zajištěna komplexními faxovými funkcemi a pamětí 128 MB
pro až 4200 faxových stran a rozsáhlou adresní knihu.

Technické údaje:
 KOPÍROVÁNÍ

 SYSTÉM

1. kopie

6 sekund

Rozlišení při kopírování

600 x 600 dpi

Gradace

256 odstínů

Vícenásobné kopie

1–99

Formát předlohy

max. A4

Měřítko

25–400 % s krokem 1 %

Kopírovací funkce

oboustranná kopie, kopírování osobních dokladů,
2 nebo 4 v jedné, elektronické třídění, nastavení
sytosti

 TISK
Tiskový proces

elektrostatický jednosložkový, LED

Tonerový systém

polymerovaný toner

Rozlišení při tisku

600 x 600 dpi

1. stránka

6 sekund

Procesor řadiče

400 MHz

Jazyk popisu stránky

GDI, PCL 5e/XL, XPS, PostScript 3 (volitelně), přímý
tisk PDF (volitelně), tisk čárových kódů (volitelně)
Windows 2000, Windows XP 32/64, Windows
VISTA 32/64, Windows 7 32/64, Windows Server
2003/2003x64/2008/2008x64, Macintosh OSX
10.2/10.3/10.4/10.5, Unix/Linux (RedHat, SUSE,
Fedora), Citrix, SAP, AS/400
80 písem PCL Latin, 136 písem PostScrip 3 Latin
(volitelně), 32 čárových kódů (volitelně)
přímý tisk XPS, PDF (volitelně), zabezpečený tisk,
N v jedné, vodoznak, řazení do brožury, třídění

Operační systémy

Písma tiskárny
Tiskové funkce

Rychlost kopírování/tisku

až 24 str/min jednostranně
až 13 str/min oboustranně
Doba zahřívání
asi 20 sekund
Systémová paměť
256 MB
Úložný prostor
standardně 256 MB, max. 1 GB
(zabezpečená CF karta)
Rozhraní
10/100 Base-T Ethernet, USB 2.0
Síťové protokoly
TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, http,
HTTPS
Typy rámců
Ethernet II
Potisknutelné formáty papíru A6–A4, vlastní formáty
Potisknutelné gramáže
60–120 g/m2
papíru
Vstup papíru
standardně 550 listů, max. 1050 listů
1. zásobník
500 listů, A5–A4, 60–90 g/m2
2. zásobník (volitelný)
500 listů, A5–A4, 60–90 g/m2
Boční vstup
50 listů, A6–A4, vlastní (97–216 x 140–356 mm),
60–120 g/m2
Automatický oboustranný
A4, 60–90 g/m2
tisk
Kapacita výstupu
max. 250 listů lícem dolů
Životnost toneru
až 16 000 stran
Životnost zobrazovací
až 30 000 stran
jednotky
Spotřeba energie
220–240 V / 50/60 Hz, max. 980 W, v pohotovosti
55 W, úsporný režim 9,4 W
Rozměry systému
520 x 506 x 446 mm (š x h x v)
Hmotnost systému
asi 23,9 kg

 SYSTÉMOVÉ FUNKCE
 SKENOVÁNÍ
Rychlost skenování
Rozlišení
Automatický podavač
originálů
Režimy skenování

Zabezpečení
až 30 str/min černobíle
až 20 str/min barevně
max. 600 x 600 dpi

Formáty souborů

jednostranný, až na 80 originálů, A5–A4,
35–128 g/m2
síťové TWAIN skenování
skenování do e-mailu, FTP, složky (SMB), schránky
skenování na USB paměť
PDF, JPEG, TIFF, šifrované PDF

Cíle pro skenování

až 2000 (jednotlivých + skupin), podpora LDAP

Skenovací funkce

příloha e-mailu, šablony textu e-mailu, přiložení
metadat

 FAXOVÁNÍ
Faxový standard
Přenos faxu
Rozlišení faxu
Rychlost modemu
Faxová komprese
Předvolby
Faxové funkce

Účtování
Software

blokování portů, síťová komunikace SSL, HTTPS,
šifrovaná PDF, autentizace uživatelů, zabezpečený
tisk, zabezpečená CF karta, příjem důvěrných faxů
až 200 účtů uživatelů, podpora Active Directory,
definice přístupu uživatelů k funkcím
TIFF Maker
Coverpage Editor
Info Monitor
Scan to Printer

Super G3
analogový, i-Fax, PC-Fax
max. 600 x 600 dpi (velmi jemné)
33,6 kb/s
MH, MR, MMR, JBIG
až 2000
faxování z PC, příjem důvěrného faxu, automatické
přesměrování faxu, odložený přenos

POZNÁMKY:
Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 s gramáží 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. Technické údaje a příslušenství podléhají změnám bez
předchozího upozornění. Konica Minolta neručí za případnou chybu v některých uvedených cenách nebo technických údajích. Microsoft, Windows a logo Windows jsou obchodní
známky nebo registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo jiných zemích. Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou
být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.
©2009 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, magicolor 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.

Konica Minolta 240f

bizhub 211

bizhub 223

formát

A4

A3

A3

rychlost tisku

24

21

22

oboustranný podavač originálů

ne







oboustranný tisk
vstupní kapacita listů
systémová paměť

až 1350

256 MB

32 MB

10BaseT
100BaseTX

síťové připojení
dotykový displej
Vysvětlivky:

až 1050




–

v základní výbavě
dle konfigurace
nelze

Váš KONICA MINOLTA partner:



–

volitelně


až 3650
2.048 MB
10/100/1000
BaseT/TX


