
	 		bizhub	131f	και	bizhub	190f
	 	 	 Για	τις	ανάγκες	ενός	τυπικού	γραφείου

Συστήματα	γραφείου		bizhub	131f	και	bizhub	190f
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PCLΤοπική/δικτυακή

TWAIN τοπική

Επιλογές Workflow

Το ευέλικτο εργαλείο 
στο χώρο εργασίας…

				Tο	bizhub	131f/190f	συνδέεται	εύκολα	μέσω	του	
στάνταρ	interface	USB	2.0	με	οποιονδήποτε	
υπολογιστή	ως	ένας	αποτελεσματικός	σαρωτής,	
εκτυπωτής	GDI,	φωτοαντιγραφικό	και	συσκευή	
fax.	

■	Λειτουργεί	ως	τοπικός	σαρωτής	TWAIN	για	
πρωτότυπες	σελίδες	ως	Α4	ενώ	η	έγχρωμη	
σάρωση	TWAIN	το	καθιστά	τέλειο	για	να	
βελτιώσει,	για	παράδειγμα,	τις	παρουσιάσεις	του	
χρήστη	σε	PowerPoint.

■	Ως	στάνταρ	εκτυπωτής	GDI,	τυπώνει	13	(131f)	ή	
19	(190f)	σελίδες	Α4	το	λεπτό	στα	600	dpi	–	κάτι	
παραπάνω	από	επαρκή	παραγωγικότητα	για	τις	
περισσότερες	εφαρμογές	του	γραφείου!

■	Ως	στάνταρ	φωτοαντιγραφικό	επίσης	για	έγγραφα	
μεγέθους	ως	Α4,	καλύπτει	όλες	τις	ανάγκες	
ενός	πολυάσχολου	χρήστη.	Ο	ενσωματωμένος	
αυτόματος	τροφοδότης	χαρτιού	ADF	σημαίνει	
επιπλέον	άνεση	όποτε	απαιτούνται	πολλαπλά	
φωτοαντίγραφα.	

bizhub 131f και bizhub 190f, συστήματα γραφείου

Το νέο bizhub 131f/190f της Konica Minolta προσφέρει ό,τι χρειάζεται ένα μικρό γραφείο –και μάλιστα με 
περισσότερους από έναν τρόπους: 
Είτε εγκατεστημένο ακριβώς στο χώρο εργασίας ή σε ένα κεντρικό χώρο, διαθέτει πολλά πλεονεκτήματα που 
περιλαμβάνουν: σάρωση, αναλυτική λειτουργία fax, ταχύτητα στην εκτύπωση και χρήση ως φωτοαντιγραφικό είτε 
για μεμονωμένους χρήστες ή για μικρή ομάδα. 

Λόγω των πρωτοποριακών του τεχνολογιών, το bizhub 131f/190f προσφέρει υψηλή απόδοση αλλά κι οικονομική 
λειτουργία. Το bizhub 131f/190f στη στάνταρ του μορφή -σαρωτής πολλαπλών σελίδων, fax G3, εκτυπωτής GDI 
και φωτοαντιγραφικό A4, αναβαθμίζεται εύκολα σε μία κεντρικά δικτυωμένη συσκευή γραφείου και σε ένα γρήγορο 
εκτυπωτή PCL. Επιπλέον, η εκπληκτικά χαμηλή κατανάλωση γραφίτη εξασφαλίζει δελεαστική εξοικονόμηση 
κόστους. 

Κόμβος επικοινωνίας 
  για μικρό γραφείο



Συνδυασμοί

… με άφθονα ταλέντα

Το	bizhub	131f/190f	προσφέρει	επίσης	μία	πληθώρα	
πλεονεκτημάτων	ως	κεντρική	συσκευή	επικοινωνίας	σε	ένα	
μικρό	γραφείο: 

Ευελιξία στη λειτουργία fax
■	Η	αναλυτική	λειτουργία	fax	προσφέρει	στάνταρ	8	ΜΒ	
μνήμης	fax,	επαρκή	ως	και	650	σελίδες.	Δε	χάνεται	κανένα	
εισερχόμενο	fax	λόγω	έλλειψης	χαρτιού	ή	ρεύματος.

■	Ιδανικό	για	κεντρική	επικοινωνία	με	fax.	Προσφέρει	
αποδοτικότητα	και	αξιοπιστία	με	χαρακτηριστικά	όπως:	
μεταχρονολογημένη	αποστολή,	αποστολή	μέσω	μνήμης,	
αυτόματη	κλήση,	polling	και	φίλτρο	ανεπιθύμητων	fax	(spam).	
Η	ασφαλής	και	προστατευμένη	με	κωδικό	πρόσβασης	
λειτουργία	fax	φροντίζει	οι	εισερχόμενες	εμπιστευτικές	
πληροφορίες	να	καταλήγουν	εκεί	που	ανήκουν.

■ Η	αποστολή	fax	γίνεται	ακόμα	πιο	άνετη	με	τη	βοήθεια	
του	ενσωματωμένου	καταλόγου	αριθμών	fax	και	των	40	
συντομευμένων	αριθμών	κλήσεων.	Το	iFax	επιτρέπει	την	
επικοινωνία	με	Fax	υψηλών	ταχυτήτων	μέσω	του	Διαδικτύου	
προσφέροντας	δελεαστική	οικονομία	στις	τηλεφωνικές	
χρεώσεις.

Πολλαπλές λειτουργίες
■	Διατίθεται	η	προαιρετική	κάρτα	δικτύου	που	προσφέρει	
εκτύπωση	μέσω	δικτύου	στα	600	dpi	και	υποστήριξη	10-
Base-T/100-Base-TX,	επιτρέποντας	επίσης	σάρωση	TWAIN	
μέσω	δικτύου.	Ο	controller	(ελεγκτής)	εκτύπωσης	IC-902	
–επίσης	προαιρετικός-	αναβαθμίζει	το	bizhub	131f/190f	σε	έναν	
ολοκληρωμένο	εκτυπωτή	PCL.

■	Η	πολλαπλή	πρόσβαση	επιταχύνει	την	ομαδική	εργασία,	
επιτρέπει	ταυτόχρονη	εκτύπωση	και	σάρωση	ή	λειτουργία	
fax	όπως	και	ελαχιστοποίηση	του	χρόνου	αναμονής	για	την	
ολοκλήρωση	της	εργασίας.

■	Η	στάνταρ	δυνατότητα	χωρητικότητας	550-σελίδων	του	
bizhub	131f/190f	μπορεί	να	επεκταθεί	στα	1.050	φύλλα	κι	έτσι	
οι	διακοπές	όταν	υπάρχουν	εκτυπώσεις	και	φωτοαντίγραφα	
μεγαλύτερου	όγκου	ανήκουν	πια	στο	παρελθόν.

■ Η	στάνταρ	μονάδα	διπλής	όψης	στο	bizhub	190f	βελτιώνει	
ακόμα	περισσότερο	την	αποδοτικότητα	στο	γραφείο	με	
την	πλήρως	αυτοματοποιημένη	εκτύπωση	και	λειτουργία	
φωτοαντιγραφικού	διπλής	όψης,	εξοικονομώντας	ταυτόχρονα	
χαρτί	και	αποθηκευτικό	χώρο.

Βοηθάει στη διαχείριση
■Η	βελτιωμένη	υποστήριξη	των	χρηστών	περιλαμβάνει	
προηγμένα	χαρακτηριστικά	επικύρωσης	του	χρήστη	
και	την	χρήσιμη	λειτουργία	λογαριασμών.	Η	αξιόπιστη,	
ολοκληρωμένη	ασφάλεια	προσφέρει	περιορισμένη	πρόσβαση	
στον	χρήστη	και	αξιόπιστο	έλεγχο	εξασφαλίζοντας	ότι	οι	
εμπιστευτικές	πληροφορίες	παραμένουν	εμπιστευτικές

■	Το	PageScope	Netcare	της	Konica	Minolta	
προσφέρει	άνετη	διαχείριση	του	bizhub	131f/190f.	
Αυτό	το	βοηθητικό	εργαλείο	(web-based)	
ελαχιστοποιεί	την	παρέμβαση	του	διαχειριστή.	
Όλες	οι	δικτυωμένες	συσκευές	εμφανίζονται	
ως	ξεχωριστώ	εικονίδια	διευκολύνοντας	έτσι	
τη	διαμόρφωση	και	τη	διαχείριση	τους	σε	ένα	
φιλικό	για	τον	χρήστη,	γραφικό	περιβάλλον.	Οι	
κατάλογοι	συσκευών	ενημερώνονται	αυτόματα	
εντός	προκαθορισμένων	χρονικών	διαστημάτων	
περιλαμβάνοντας	την	αυτόματη	πρόσθεση	νέων	
συσκευών.	

Οποιαδήποτε μικρή επιχείρηση που θέλει να 
βελτιστοποιήσει ουσιαστικά τις καθημερινές 
της εργασίες πρέπει να δώσει την απαραίτητη 
προσοχή στο bizhub 131f/190f. Είτε 
εγκαταστημένο απλά στο χώρο εργασίας είτε ως 
μία κεντρική συσκευή επικοινωνίας, το ευέλικτο 
μικρό πολυμηχάνημα της Konica Minolta 
αντιμετωπίζει όλες τις προκλήσεις! 



Όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην χωρητικότητα χαρτιού αφορούν χαρτί μεγέθους Α4 των 80 g/m2.
Όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην ταχύτητα σάρωσης, αντιγραφής ή εκτύπωσης αφορούν χαρτί μεγέθους Α4 που έχει σαρωθεί,
αντιγραφεί ή εκτυπωθεί κάθετα σε πολλαπλές σελίδες σε λειτουργία μονής όψης.
Μερικές από τις απεικονίσεις του προϊόντος περιέχουν προαιρετικά εξαρτήματα.
Η εταιρεία Konica Minolta δεν εγγυάται ότι κάποιες αναφερόμενες τιμές ή χαρακτηριστικά δεν έχουν λάθη.
Τα χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
Η Microsoft, τα Windows και το λογότυπο των Windows είναι σήματα εμπορικά ή καταχωρημένα σήματα από την εταιρεία Microsoft στις 
Ηνωμένες Πολιτείες και / ή σε άλλες χώρες.
Όλες οι άλλες επωνυμίες εταιρειών και προϊόντων μπορεί να είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα ή σήματα των αντίστοιχων .
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Ο τοπικός εμπορικός αντιπρόσωπος Konica Minolta:

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Χαρακτηριστικά αντιγραφής
Μέθοδος
Ξηρό ηλεκτροστατικό  φωτογραφικό 
σύστημα μεταφοράς
Γραφίτης 
Πολυμερισμένος γραφίτης
Ταχύτητα αντιγραφής/εκτύπωσης Α4
13 σελίδες/λεπτό (bizhub 131f)
19 σελίδες/λεπτό (bizhub 190f)
Χρόνος 1ου αντιγράφου 
αντιγραφής/εκτύπωσης
12 δευτερόλεπτα (bizhub 131f)
10 δευτερόλεπτα (bizhub 190f)
Χρόνος προθέρμανσης
Λιγότερο από 23 δευτερόλεπτα.
Ανάλυση 
600 x 600 dpi
Διαβαθμίσεις 
256 διαβαθμίσεις
Προεπιλογή αντιγράφων
1–99, αντίστροφη μέτρηση
Μέγεθος πρωτοτύπου εγγράφου
A5 – A4
Μεγέθυνση
25–400% με βήμα 1% 
Λειτουργίες αντιγραφής
Ρύθμιση αντίθεσης, σύνδεσμος  2-σε-1,
Ηλεκτρονική ταξινόμηση και αυτόματη
 επιλογή κασέτας

Χαρακτηριστικά εκτυπωτή
Ανάλυση 
600 x 600 dpi
Γλώσσα περιγραφής σελίδας
GDI
PCL 6/5e (προαιρετικό)
Λειτουργικά συστήματα
Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP 32/
Server 2003/VISTA

Χαρακτηριστικά σάρωσης
Ταχύτητα σάρωσης
Έγχρωμα: Έως 4 σαρώσεις/ λεπτό (A4)
Α/Μ: Έως 15 σαρώσεις/λεπτό (A4)
Ανάλυση 
600 x 600 dpi
Τρόποι σάρωσης
TWAIN σώρωση
Σάρωση σε θυρίδα

Χαρακτηριστικά Fax
Fax standard
Super G3
Ανάλυση Fax
Standard, fine, super fine
Συμπίεση Fax
MH, MR, MMH, JBIG
Ταχύτητα Fax modem
33.6 Kbps
Μνήμη Fax 
8 MB (έως 40 MB)
Έως 650 σελίδες (έως 3.370 σελίδες)
Προορισμοί Fax
40x One-touch + 160x Speed-dial +
30x Direct-dial
Λειτουργίες Fax 
Polling, λήψη στην μνήμη, 
μεταχρονολογημένη αποστολή,
iFax, ασφαλής λήψη

Χαρακτηριστικά συστήματος
Μνήμη συστήματος
Standard: 8 MB
Max.: 40 MB
Interface
USB 2.0 (standard)
Parallel IEEE1284 (προαιρετικό)
10-Base-T/100-Base-TX Ethernet
(προαιρετικό)

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων
Max.: 80 πρωτότυπα
Μέγεθος χαρτιού
A5–A4
Βάρος χαρτιού
60–120 gr/m2 
Χωρητικότητα κασετών χαρτιού
Standard: 550 φύλλα
Max.: 1,050 φύλλα
Χωρητικότητα εξόδου εκτυπώσεων
Max.: 250 φύλλα
Αυτόματη διπλή όψη (bizhub 190f)
A4
60–90 gr/m2
Όγκος εκτύπωσης/ αντιγραφής
bizhub 131f:
Προτεινόμενο: 2,000
Max.: 5,000
bizhub 190f:
Προτεινόμενο: 3,000
Max.: 7,500
Κατανάλωση ρεύματος
max. 940 W
Διαστάσεις κυρίως συστήματος  
(Π x Μ x Υ, mm)
520 x 450 x 446 (bizhub 131f)
520 x 460 x 461 (bizhub 190f)
Βάρος κυρίως συστήματος
20.8 kg (bizhub 131f)
21.1 kg (bizhub 190f)

Λειτουργικά χαρακτηριστικά 
συστήματος
Ασφάλεια
Αυθεντικότητα χρήστη
Λογαριασμοί
Έως 100 λογαριασμοί
Λογισμικό
PageScope Netcare

Konica Minolta 
Επιχειρηματικές Λύσεις Ελλάς Α.Ε.
Μεσολογγίου 3,
144 51, Μεταμόρφωση • Αθήνα
Τηλ.: +30 (210) 28 96 600 
Fax: +30 (210) 28 96 615
info@konicaminolta.com.gr
www.konicaminolta.com.gr


