
 Siyah & beyaz SRA3+ Dijital baskı
 Saatte 7,500 sayfaya kadar

bizhub PRESS 
1052e/1250e/1250eP

Bizhub PRESS 1052e / 1250e / 1250eP ile, yüksek siyah beyaz işleme kapasiteli yerlerin artık üretimdeki darboğazlardan ve gecikmeden korkmaları 
gerekmiyor; bunun yerine verimlilik artışı, en üst düzeyde güvenilirlik ve ortalamanın üzerinde çok yönlülüğün avantajlarından yararlanıyorlar. Bizhub 
PRESS 1250e / eP ile dakikada 125 sayfaya kadar A4 / 70 sayfaya kadar A3 ve Bizhub PRESS 1052e ile dakikada 105 sayfaya kadar A4 / 60  sayfaya 
kadar A3 ile, bu dijital baskı makineleri, ticari yazıcıları, ödeme baskı servislerini ve merkezdeki basım tesislerini hedefleyerek en üst düzeyde baskı 
performansı sağlar.

S/B ÜRETİM BASKI SİSTEMİ



DATASHEET bizhub PRESS 1052e/1250e/1250eP 

 
bizhub PRESS 1250e SERIES
İLE AVANTAJLARINIZ

HIZLANDIRILMIŞ SONLANDIRMA

– Çoklu delik açma ve 2- & 4 delik delme
– 6 farklı katlama türü
– 3. taraflar için arabirim
– Geniş istifleme
– En aza indirgenmiş insan etkisi
– Optimize edilmiş bütçeler için

EN YÜKSEK GÜVENİLİRLİK

–  Uzun ömürlü platform, uzun ömürlü 
parçalar ve sarf malzemeler

–  Tarama Ölçümü Ayarı (SMA) Teknolojisi
–  Belt transfer sistemi
–  Maksimum verimlilikte baskılar için
–  Kârlı kısa süreli baskı için

UZUN ÖMÜRLÜ PERFORMANS

bizhub PRESS 1052e
– Dakikada 105 sayfa A4’e kadar
– Dakikada 57 sayfa SRA3’e kadar
– Saatte 6,300 sayfa A4’e kadar
– Saatte 3,420 sayfa SRA3’e kadar

bizhub PRESS 1250e/eP
– Dakikada 125 sayfa A4’e kadar
– Dakikada 66 sayfa SRA3’e kadar
– Saatte 7,500 sayfa A4’e kadar
– Saatte 3,960 sayfa SRA3’e kadar

KULLANIMA HAZIR BASKI ÜRÜNLERİ

– Ön düzeltme ve isteğe bağlı katlama, 
dilimleme ve köşe kaydırma ile 50 
yaprak kitapçık hazırlama

– 102 yaprak otomatik plastik spiral 
ciltleme

– 30 mm’ye kadar kitaplar için ısısal cilt
– Kesme mekanizması ile 100 yaprak 

zımbalama
– En yüksek otomasyon ve muazzam 

üretkenlik için
– Baskı odasında daha fazla kar elde 

etmek için

3. PARTİ SONLANDIRMA:

– Sırt düzleştirme ile kitapçık ciltleme 
için Watkiss PowerSquare ™ 224

– Kare katlı Plockmatic SD-500 / 
SD-350 kitapçık üreticisi

– Daha yüksek esneklik için
– Daha sofistike baskı ürünleri için
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ÜST SINIF BASKI DENETİMİ

– Özel Konica Minolta denetleyicisi
– İsteğe bağlı EFI Fiery Controller 

MIC-4150 veya Fiery Central Solo
– İsteğe Bağlı Creo Denetleyicisi 

IC-309m
– Sezgisel çalışma için
– Zamandan ve paradan tasarruf edin

ÇEVRESEL DUYARLILIK

– Yeşil satın alma politikası
– Azaltılmış CO₂ emisyonları
– ISO 14001 sertifikalı
– 3. taraflar için arabirim
– Çevresel etkilerin azaltılması için
– Yeşil değerlere dayalı geliştirilmiş 

etkinlik  

KOLAY KULLANIM

– Basit kağıt kataloğu ayarları
– İzlemesi kolay ekran talimatları
– Operatör Değiştirilebilir Birim Yönetimi 

(FORUM)
– Maksimum kullanım kolaylığı için
– Operatörleri daha önemli işler için 

serbest bırakır

GELİŞMİŞ MEDYA KULLANIMI

– Hava emme veya hava yardım 
besleme teknolojisi

– 18.000 sayfaya kadar kağıt girdi 
kapasitesi veya 14.000 sayfalık kağıt 
girişi ve 5.000 sayfalık ek yerleştirme

– En fazla 11 kağıt giriş tepsisi
– Geliştirilmiş genel verimlilik için
– Aşırı maliyet tasarrufu için 

KAPSAMLI MEDYA İŞLEME

– Tek taraflı baskılarda 350 g/m²’ye 
ve çift taraflı baskılarda 300 g/m²’ye 
kadar kağıt ağırlığı

– Kağıt eğrilmesini önlemek için Eğrilik 
Tespit Sistemi

– Kaplamalı medyanın ve zarfların 
profesyonel şekilde beslenmesi

– Standart olarak mekanik kıvrılma 
önleme

– Opsiyonel inter-cooler kıvrılma 
önleyici

– Esnek baskı ürünleri için
– Rekabette öne çıkmak için

    

MÜKEMMEL GÖRÜNTÜ KALİTESİ

– 1,200 x 1,200 dpi çözünürlük
– Ton Eğrisi Yardımcı Programı
– Simitri® HD toner technology
– Görüntü yoğunluğu kontrol teknolojisi
– For new print applications
– İşletmenizi büyütmek için

* Not for bizhub PRESS 1250eP
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SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Çözünürlük  1,200 x 1,200 dpi
Kağıt Ağırlıkları 40–350 g/m²
Dubleks Ağırlıkları Yığınlanmamış tip; 40–300 g/m²
Kağıt Ebatları Min.: 95 x 139 mm 
 Maks.: 324 x 483 mm (PF-703 ile)
Maksimum Baskılanabilir Alan 314 x 483 mm (with PF-703)
Kağıt Giriş Kapasitesi Standart: 3,000 yaprak 
 Maks.: 18,000 yaprak
Kağıt Çıkış Kapasitesi Maks.: 15,000 yaprak (plus sub trays)
Ana ünite boyutları (G x D x Y) 990 x 910 x 1,454 mm
Ana birim ağırlığı 375 kg

VERİMLİLİK

bizhub PRESS 1052e 
Dakikada maksimum A4  105 sayfa / dak.
Dakikada maksimum A3 60 sayfa / dak.
Dakikada maksimum SRA3 57 sayfa / dak.
Saatte maksimum A4  6,300 sayfa / saat
Saatte maksimum A3 3,600 sayfa / saat
Saatte maksimum SRA3  3,420 sayfa / saat

bizhub PRESS 1250e/eP 
Dakikada maksimum A4  125 sayfa / dak.
Dakikada maksimum A3 70 sayfa / dak.
Dakikada maksimum SRA3 66 sayfa / dak.
Saatte maksimum A4   7,500 sayfa / saat
Saatte maksimum A3 4,200 sayfa / saat
Saatte maksimum SRA3  3,960 sayfa / saat

BASKI DENETLEYİCİSİ

Dahili Konica Minolta denetleyicisi
Harici Creo Denetleyicisi IC-309m
Harici EFI Fiery Controller MIC-4150

TARAYICI ÖZELLİKLERİ*

A4 Tarama Hızı  105 orjinal/dak.
Tarama Çözünürlüğü 1,200 x 1,200 dpi
Tarama Modları TWAIN scan; Scan-to-HDD; Scan-to-FTP;  
 Scan-to-SMB; Scan-to-eMail
Tarama Formatları PDF; TIFF; secured PDF; XPS

FOTOKOPİ ÖZELLİKLERİ*

Tonlama 256 ton
FCOT İlk kopya çıktı süresi 2.8 sn.(A4 LEF)
Magnification 25–400%, in 0,1% steps
Multiple copies  1–9,999

AKSESUARLAR

Hava desteği kağıt besleme ünitesi PF-706
PF-706 için önceden basılı kağıt PP-701     
besleme seti
Hava emme kağıt besleme ünitesi PF-703
PF-703 için ısıtma birimi HT-505
Kapak ve ayraç besleme ünitesi PI-PFU
Aktarım Ünitesi RU-509
Nemlendirme ünitesi HM-102
Çoklu (GBC) delme ünitesi  GP-501
Aktarım Ünitesi RU-510
Otomatik plastik spiral ciltleme ünitesi GP-502
Katlama ve delme ünitesi FD-503
İstifleme ünitesi LS-505/LS-506
Kitapçık yapma ünitesi  SD-506
Kitapçık yapma ünitesi                       SD-513
SD-513 için creasing ünitesi             CR-101
SD-513 için dilimleme birimi                    TU-504
SD-513 için köşe kaydırma ünitesi     FD-504
Isısal cilt ünitesi PB-503
Zımba ünitesi FS-532
FS-532 için tel dikiş ünitesi SD-510
FS-532 için delme ünitesi PK-522
Harici kapak ve ayraç besleme ünitesi PI-502    
(FS-532 için)
Zarf ısıtıcısı EF-102
3. parti için montaj kiti MK-737
Çıkarılabilir HDD Takımı RH-101 & HD-511
Watkiss PowerSquare™ 224KR 
Plockmatic SD-500/SD-350 
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 Teknik özellikler

 Tavsiye Edilen Konfigürasyonlar

Konica Minolta Turkey İş Teknolojileri A.Ş.  Şerifali Mah. Barbaros Cad. Hattat Sok. 19  34775 Ümraniye  İstanbul  www.konicaminolta.com.tr

 – Tüm özellikler, 80 g / m² kalitesinde A4 boyutlu kağıda karşılık gelir.
 – Listelenen özelliklerin ve işlevlerin desteklenmesi ve kullanılabilirliği, işletim sistemi, uygulama ve ağ protokollerine ve ağ ve sistem yapılandırmalarına bağlı olarak değişir.
 – Her sarf malzemesinin belirtilen ömrü, belirli bir sayfa boyutu için sayfa kapsamı (A4’ün% 5 kapsama alanı) gibi özel çalışma koşullarına dayanır.
 – Her bir sarf malzemesinin gerçek ömrü, sayfa kapsamı, sayfa boyutu, ortam türü, sürekli veya aralıklı yazdırma, ortam sıcaklığı ve nemi gibi kullanıma ve diğer yazdırma değişkenlerine bağlı olarak değişir.
 – Ürün resimlerinin bir kısmı opsiyonel aksesuarlar içeriyor.
 – Özellikler ve aksesuarlar baskı anındaki mevcut bilgilere dayanmaktadır ve önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.
 – Konica Minolta, bahsedilen fiyatların veya teknik özelliklerin hatasız olacağını garanti etmez.
 – Tüm marka ve ürün isimleri, ilgili sahiplerinin tescilli ticari markaları veya ticari markaları olabilir ve işbu belge ile kabul edilmektedir.


