bizhub PRO 1100
Sort/hvitt SRA3+ digital utskriftsenhet
Opptil 6 000 sider per time
bizhub PRO 1100 er en allsidig produksjonmaskin med en hastighet på 100 A4-sider per minutt. Maskinen er
beregnet for hustrykkerier og bedrifter med et høyt utskriftsvolum. Med en robust konstruksjon, høy ytelse og
en rekke integrerte etterbehandlingsalternativer kombinert med avansert teknologi, gir denne enheten en svært
høy utskriftskvalitet i sort/hvitt. Bli mer produktiv med dual scan funksjonalitet for fargeskanning i høy kvalitet i
kombinasjon med den kraftige printerenheten

PRODUKSJONSUTSKRIFT I SORT/HVITT

DATAARK bizhub PRO 1100

DINE FORDELER MED
bizhub PRO 1100
HØYESTE PÅLITELIGHET
– Plattform med lang levetid, holdbare
deler og forbruksartikler
– Scan Measurement Adjustmentteknologi (SMA)
– Transportbelte
– For utskrift med maksimal hastighet
– For lønnsomme småjobber

STOR YTELSE
–
–
–
–

Opptil 100 A4-sider per minutt
Opptil 52 SRA3-sider per minutt
Opptil 6 000 A4-sider per time
Opptil 3 120 SRA3-sider per time

FERDIGSTILTE PRODUKTER
– Hefteproduksjon, 20 ark
– Stifting med kuttemekanisme for opptil
100 ark
– Automatisk ringinnbinding av opptil
102 ark
– For høyeste grad av automatisering og
svært høy produktivitet
– For større lønnsomhet

MANGE ETTERBEHANDLINGS
ALTERNATIVER
– Brevfals inn
– Magasin for opptil 4 200 ark
– Multihulling (GBC) og hulling med 2
eller 4 hull
– Svært lite behov for manuell inngripen
– For optimaliserte budsjetter

MILJØBEVISSTHET
–
–
–
–
–

Grønn innkjøpspolitikk
Reduserte CO₂-utslipp
ISO 14001-sertifisert
For redusert miljøpåvirkning
Forbedret effektivitet basert på
miljøvennlige verdier

DATAARK bizhub PRO 1100

HØYKVALITETS SKRIVERKONTROLLER
– Proprietær Konica Minolta-kontroller
– Integrasjon med Fiery-arbeidsflyt via
Fiery Central Solo
– Valgfri Creo-kontroller IC-309m
– For intuitiv betjening
– Sparer tid og penger

ENKEL Å BRUKE
– Enkle innstillinger for å lage kataloger
– Instruksjoner på skjermen som er
enkle å følge
– For maksimal brukervennlighet
– Frigjør operatører for viktigere jobber

AVANSERT MEDIEHÅNDTERING
– Arkmater (tilleggsutstyr)
– Papirkapasitet på opptil
9 000 ark
– Opptil 5 papirskuffer
– For forbedrer samlet produktivitet
– For kostnadsbesparelser
– Fargeskanning

AVANSERT MEDIEBEHANDLING
– Mediatykkelse på opptil 300 g/m2 ved
ensidig og tosidig utskrift
– Mekanisk decurler som standard
– For svært fleksibel produksjon av
trykksaker
– Skiller seg ut fra konkurrentene
– Multiarkmater
PERFEKT BILDEKVALITET
–
–
–
–

1 200 x 1 200 dpi oppløsning
Tone Curve Utility
Simitri® HD tonerteknologi
Teknologi for kontroll av bilde
teknologien
– For nye bruksområder
– For bedrifter i vekst

DATAARK bizhub PRO 1100
Anbefalte konfigurasjoner

Tekniske spesifikasjoner
SYSTEM

SKANNER

Oppløsning
Papirvekt
Tosidig enhet
Papirformater

Maksimalt bildeområde
Papirkapasitet inn
Papirkapasitet ut
Størrelse på hovedenhet (B x D x H)
Vekt hovedenhet

1 200 x 1 200 dpi
40–300 g/m² (350 g/m² tilleggsutstyr*)
Uten magasin; 40–300 g/m²
Standard:
Min.: 182 x 139 mm
Maks.: 324 x 463 mm
Tilleggsutstyr:
Min.: 95 x 139 mm *
Maks: 324 x 483 mm**
314 x 463 mm
(opptil 483 mm** tilleggsutstyr)
Standard: 3 000 ark
Maks.: 9 000 ark
Maks.: 4 200 ark
990 x 910 x 1 454 mm
340 kg

KOPI
Graderinger
Tid til første kopi
Forstørrelser
Multikopi

256 graderinger
Mindre enn 3,4 sek (A4 LEF)
25–400 % i trinn på 0,1 %
1–9 999

TILLEGGSUTSTYR

A4 – maks. per minutt
A3 – maks. per minutt
SRA3 – maks. per minutt
A4 – maks. per time
A3 – maks. per time
SRA3 – maks. per time

KONTROLLER
Integrert Konica Minolta-kontroller
Ekstern Creo-kontroller IC-309m

100 sider
56 sider
53 sider
6 000 sider
3 300 sider
3 120 sider

Skuff med stor kapasitet A4
Skuff med stor kapasitet SRA3
Papirmateenhet med luftinnsug
Multihulleenhet (GBC)
Automatisk ringinnbindingsenhet
Stifteenhet
Sett for rygginnbinding for FS-532
Hullesett for FS-532
Etterinnsetter for FS-532
Avtakbart harddisksettt
Multiarkmater
Utskuff

LU-411
LU-412
PF-709
GP-501
GP-502
FS-532
SD-510
PK-522
PI-502
RH-101 og HD-523
MB-507
OT-507

* Med PF-709 **Med LU-412

PRODUKSJON

Skannehastighet A4
Opptil 180 spm
Skanneoppløsning
600 x 600 dpi
Skannemodi 	Skann til harddisk, skann til PDF, skann
til PC, skann til e-post, skann til WebDAV,
skann til USB-minne, HDD til FTP/SMB/
WebDAV
Skanneformater
TIFF, PDF, kryptert PDF, kompakt PDF,
XPS, JPEG
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–– Alle spesifikasjoner gjelder papir i A4-størrelse i en kvalitet på 80 g/m².
–– Støtte for og tilgjengelighet av angitte spesifikasjoner og funksjonalitet varierer avhengig av operativsystem, applikasjoner, nettverksprotokoller samt nettverks- og systemkonfigurasjoner.
–– Oppgitt levetid til forbruksartiklene er basert på spesifikke bruksforhold som for eksempel sidedekning for et bestemt papirformat (5 % dekning på A4).
–– Den faktiske levetiden til forbruksartiklene vil variere avhengig av bruk og andre utskriftsvariabler, som dekningsgrad, papirformat, medietype, kontinuerlig eller avbrutt utskrift, omgivelsestemperatur og luftfuktighet.
–– Noen av produktbildene inneholder valgfritt tilleggsutstyr.
–– Spesifikasjoner og tilleggsutstyr er basert på informasjon som var tilgjengelig ved trykking, og kan endres uten varsel.
–– Konica Minolta garanterer ikke at oppgitte priser eller spesifikasjoner er fri for feil.
–– Alle merker og produktnavn kan være registrerte varemerker eller varemerker tilhørende sine respektive eiere, og anerkjennes herved.

