
PROFESYONEL S/B BASKI SİSTEMLERİ

 S&B SRA3+ dijital baskı sistemi
 Saatte 14,856 sayfaya kadar

bizhub PRESS 2250P

Ticaretinizi tatmin edici seviyede büyütmek için mevcut pazarda faydalanabileceğiniz pek çok fırsatlar bulunmaktadır. 
Konica Minolta sistemleri matbaaların, kopya merkezlerinin ve kurumsal baskı merkezlerinin bir iş fırsatına bir daha asla 
kaçırmamalarını güvence altına alan gerekli platformu sağlıyorlar. bizhub PRESS 2250P tarafından sunulan en yüksek 
baskı kalitesi ile en üst düzey performans için çift-sistem teknolojisinden faydalandığınızdan emin olun. Diğer pek çok 
profesyonel gibi siz de bizhub PRESS 2250P’nin pürüzsüz, hatasız ve etkilenmeyen üretimine darboğaz veya kapalı kalma 
süreleri yaşamadan güvenebilirsiniz. Saatte 14.856 A4 imajla en yüksek işlem hacmi ve en üst seviye üretkenlik sayesinde 
cironuzu ve yatırımınızın geri dönüşünü arttırın. Başarı size sadece bir Konica Minolta bizhub PRESS 2250P kadar uzak.  
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bizhub PRESS 2250P
İLE AVANTAJLARINIZ 

HIZLANDIRILMIŞ SONLANDIRMA

– Çoklu (GBC) delme ve 2- & 4-Delik 
delme

– 6 farklı türde katlama
– Geniş kapasiteli istifleme
 3rd partlara yönelik arayüz
– En aza indirgenmiş insan etkisi
– Optimize edilmiş bütçeler için

EN YÜKSEK GÜVENİLİRLİK

–  Uzun ömürlü teknik yapı, uzun ömürlü
 parçalar ve sarf malzemeleri
–  Ön-arka baskı oturtma / dubleks baskı 

oturtma için doğru distorsiyon ayarlama 
fonksiyonu

–  Bant aktarım sistemi
–  Maksimum verimlilikle baskılar için
–  Doğru dubleks baskılama için

ÇEVRESEL DUYARLILIK

– KSS tedarik politikası
– Azaltılmış CO₂ salınımı
– ISO 14001-sertifikası
– Azaltılmış çevresel etki için
– Çevreci değerler temelinde iyileştirilmiş
 verimlilik

UZUN ÖMÜRLÜ PERFORMANS

–  Dakikada 250 A4 sayfaya kadar 
dubleks

–  Dakikada 132 SRA3 sayfaya kadar 
dubleks

–  Dakikada 14,856 A4 sayfaya kadar 
dubleks

–  Dakikada 7,840 SRA3 sayfaya kadar 
dubleks

KULLANIMA HAZIR BASKI ÜRÜNLERİ

– Açık ağzın tıraşlanmasıyla 50 yaprak
 kitapçık üretimi
– 102 yaprak otomatik spiral cilt
– 30 mm sırt kalınlığına kadar ısısal
 ciltleme ile kitaplar
– Zımba kesme mekanizması ile 100
 yaprak zımbalama
– En yüksek otomasyon ve muazzam
 üretkenlik için
– Üretim merkezinizde daha fazla 
 karlılık için
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ÜST SINIF BASKI DENETİMİ

– Konica Minolta tescilli baskı teknolojisi
–  Fiery Central Solo üzerinden Fiery 
 iş akışlarına entegrasyon
–  Sezgisel kolaylıkta kullanım
–  Zaman ve paradan tasarruf

KOLAY KULLANIM

– Otomatik gerçek zamanlı sistem 
kalibrasyonu

– Kolay medya kataloğu ayarları
– Operator tarafından değiştirilebilen
 parça yönetimi (ORUM)
– Maksimum seviyede kullanım kolaylığı
– Operatörlerin diğer işlerle
 ilgilenmesine fırsat oluşturur

GELİŞMİŞ MEDYA KULLANIMI

– Vakumlu kağıt besleme teknolojisi
– 18,000 yaprağa kadar kağıt besleme
 kapasitesi veya 14,000 sayfa kağıt 

girişi ve sonrasında 5,000 sayfa 
ekleme

– 11 adede kadar kağıt çekmecesi
– Gelişmiş toplam üretkenlik için
– En uç noktada maliyet tasarrufu için

KAPSAMLI MEDYA İŞLEME

– 350 g/m² medya ağırlığına kadar tek
 yönlü ve dubleks baskılama
– Kağıtların eğri beslenmesini önlemek 

için eğrilik algılama sensörü
– Kuşe kağıt ve zarflar için profesyonel 

besleme sistemi
– Mekanik medya kıvrım giderme
 standart olarak Opsiyonel kıvrım 

giderici ara soğutucu
– Yüksek esneklikte baskı ürünleri için
– Rekabetten farklılaşmak için

MÜKEMMEL GÖRÜNTÜ KALİTESİ

– 1,200 x 1,200 dpi çözünürlük
– Çift-Sistem Teknolojisi
– Simitri® HD E toner teknolojisi
– Görüntü yoğunluk teknolojisi
– Yeni baskı uygulamaları için
– Ticaretinizi büyütmek için
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SİSTEM ÖZELLİKLER

Çözünürlük  1,200 x 1,200 dpi 
Kağıt Ağırlıkları 40–350gsm
Kağıt Ebatları  Min.: 95 x 139 mm 

Maks.: 324 x 483 mm (PF-703 ile) 
Maksimum Baskılanabilir Alan  314 x 483 mm (PF-703 ile) 
Maksimum Kağıt Giriş Kapasitesi  Standart: 3,000 yaprak 

Maks.: 18,000 yaprak 
Maksimum Kağıt Çıkış Kapasitesi  Maks.: 15,000 yaprak

(artı ana gövde üzerindeki çekmeceler) 
Ana Gövde Ölçüleri (W x D x H) 3,500 x 910 x 1,454 mm  

(Ana gövde 1 + RU-510 + TD-501 +  
Ana gövde 2 + RU-509 + RU-510)

Ana Gövde Ağırlık 890 kg

ÜRETKENLİK

Çift yönlü
Dakikada maksimum A4 250 ipm
Dakikada maksimum  A3 140 ipm
Dakikada maksimum SRA3 132 ipm
Saatte maksimum A4 14,856 iph
Saatte maksimum A3 8,310 iph
Saatte maksimum SRA3 7,840 iph

Tek yönlü
Dakikada maksimum A4  125 ppm
Dakikada maksimum A3 70 ppm
Dakikada maksimum SRA3 66 ppm
Saatte maksimum A4 7,500 pph
Saatte maksimum A3 4,200 pph
Saatte maksimum SRA3 3,960 pph

Teknik özellikler

 – Kağıt kapesitesi ile ilgili tüm özellikler 80 gram ağırlığındaki A4 Boyutlu kağıtları referans alır
 – Yukarıda bahsedilen özelliklerin ve fonksiyonların kullanılabilirliği ve desteklediği işletim sistemleri, uygulamalar, network protokolleri ve ayrıca network ve sistem konfigürasyonlarına bağlı olarak değişir.
 – Baskı,tarama ve fotokopi hızı ile ilgili tüm özellikler tek taraflı,çoklu sayfa modunda enine baskılanmış A4 Boyutlu kağıdı referans alır (A4 sayfada %5 doluluk oranına göre).
 – Yukarıda bahsedilen özelliklerin ve fonksiyonların kullanılabilirliği ve desteklediği işletim sistemleri, uygulamalar, network protokolleri ve ayrıca network ve 
sistem konfigürasyonlarına bağlı olarak değişir.

 – Ürün görsellerinin bazıları opsiyonel aksesuarları içerir.
 – Teknik Özellikler ve aksesuarlar bu broşürün baskılandığı zamandaki mevcut bilgilere dayanır ve bildirilmeden değişikliğe maruz kalabilir.
 – Konica Minolta bu broşürde sözü edilen fiyatların ve özelliklerin herhangi birisinin hatasız olacağını garanti etmez.
 –  Tüm diğer marka ve ürün isimleri tescilli markalar olabilir veya hamiline ait markalardır ve burada bildirilir.

Tavsiye edilen konfigürasyonlar
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