bizhub PRo C754e
FICHA TÉCNICA
Sistema de produção a cores SRA3+
Até 60 páginas por minuto
Preços competitivos e um bom mix de produtos, são fatores essenciais para a sobrevivência nos mercados atual.
Na indústria de impressão, isso significa uma combinação de uma vasta gama de produtos, tecnologia confiável e
cálculo de custo-benefício. A bizhub PRO C754e é a resposta a esses desafios, oferecendo um bom mix de recursos,
tecnologias e investimentos para dirigir um negócio de impressão bem-sucedido.

Sistema de produção a cores
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As suas vantagens com
A bizhub PRO C754e

Alta fiabilidade
– Maior duração de peças e consumiveís
– Auto Refining Developer System
(ARDS)
– Para impressão com a máxima
eficiência
– Para pequenas tiragens lucrativas

alto Desempenho
– Até 60 páginas a cores por minuto A4
– Até 30 páginas a cores por minuto A3
– Maior desempenho de digitalizador
para para um ambiente de cópia e
digitalização
– Para uma maior productividade
– Para um maior volume de trabalho

PRODUToS „chave na mão“
– Brochuras até 20 folhas
– Agrafa até 100 folhas
– Para maior automação e aumento de
desempenho
– Para maior rentabilidade

Acabamento profissional
–
–
–
–

Dobra -tripticp
Empilha até 3,000 folhas
Furação de 2- & 4-furos opcional
Intervenção do operador reduzida ao
mínimo
– Para orçamentos otimizados

CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA
– Baixos consumos energéticos
– Contém plásticos reciclados e
bioplásticos
– Para um impacto ambiental reduzido
– Aumento de eficiência baseado em
valores ecológicos
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Alta capacidade de controlo
–
–
–
–
–

Controlador interno da EFI
Command Workstation
Opcional Fiery productivity package
Para uma operação mais intuitiva
Para maior poupança de tempo e de
dinheiro
Fácil de usar
– Inovador painel de 9 polegadas a
cores, sensível ao toque
– Integração em workflow de
documentos
– Para maior facilidade de operação
– Liberta o operador para outros
trabalhos

SOFISTICADO manuseio de papel
– Até 6,650 folhas de capacidade de
entrada de papel
– Até 6 cassetes de papel
– Para aumentar a produtividade global
– Para redução de custos extremos

Flexibilidade de papel
–
–
–
–
–

Qualidade de imagem perfeita
–
–
–
–

Resolução 1,200 x 1,200 dpi
Tecnologia de toner Simitri® HD
Para novas aplicações de impressão
Para negócios em crescimento

Até 300 grs em simplex
Até 256 grs em duplex
Suporta impressão de banner
Para maior flebilidade de suportes
Para se destacar da concorrência
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Opções de configuração

Especificações técnicas
ESpecificações de Sistema
Resolução
Gramagem
Unidade de duplex
Formatos
Área máx de impressão
Capacidade de papel
Capacidade de recepção de papel
Dimensões (C x L x A)
Peso

ESpecificações de Copiadora
1,800 x 600 dpi x 6 bit (equivalente)
1,200 x 1,200 dpi x 1 bit
52–300 grs
Sem empilhamento; 64–256 grs
A6–SRA3; formatos personalizados;
papel banner máx. 1,200 x 297 mm
307 x 437 mm (SRA3); 302 x 448 mm (A3+)
Standard: 3,650 folhas
Máx.: 6,650 folhas
Máx.: 3,200 folhas
650 x 799 x 1,155 mm
221 kg

Productividade
A4 Cor - máx. por minuto
A3 Cor - máx. por minuto
A4 Mono - máx. por minuto
A3 Mono - máx. por minuto

60 ppm
30 ppm
75 ppm
37 ppm

Controlador
Controlador interno de EFI Fiery

IC-414

ESpecificações de digitalização
Velocidade de digitalização A4
Resolução de digitalização
Modos de digitalização

Formatos de digitalização

Até 180 ipm; dig. duplex num só passagem
600 x 600 dpi
Digitalização-para-eMail (Dig.-para-Me)
Digitalização-para-SMB (Dig.-para-Home)
Digitalização-para-FTP
Digitalização-para-Box
Digitalização-para-USB
Digitalização-para-WebDAV
Digitalização-para-DPWS
Digitalização TWAIN de rede
JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a e 1b (opcional);
PDF compacto; PDF encriptado;
PDF pesquisável (opcional); XPS;
XPS compacto;
PPTX; PPTX pesquisável (opcional));
DOCX/XLSX pesquisável (opcional)

Gradações
FCOT (mono/cor)
Ampliação
Cópias multiplas

256 gradações
3.6/5.3 segundos
25–400%, em 0.1% passos
1–9,999

Acessórios
Cassete de alta capacidade A4
LU-301
Cassete de alta capacidade A3+
LU-204
Finalizador agrafador
FS-534
Kit de furação para FS-534
PK-520
Kit de brochuras para FS-534
SD-511
Finalizador agrafador
FS-535
Kit de furação para FS-535
PK-521
Kit de brochuras para FS-535
SD-512
Insersor para FS-535
PI-505
Separador de trabalhos para FS-535
JS-602
Unidade de dobra- Z para FS-535	ZU-606
Bandeja de saída
OT-503
Teclado numérico
KP-101
Mesa
WT-506
Braço vertical
WT-509
Placa de fax
FK-511
Suporte de teclado
KH-102
Conetor USB para teclado
EK-604
Conetor USB para teclado, Bluetooth
EK-605
Autenticação biométrica
AU-102
Kit de segurança
SC-508
Bandeja de banner
BT-C1e
Licença i-Option navegador Web
LK-101v3
Licença i-Optio npara PDF/A,
LK-102v3
PDF encriptado, assinatura igital
Licença i-Option para PDF e PPTX
LK-105v3
pesquisável
Licença i-Option para imprimir fontes LK-106			
códigos de barras
Licença i-Option para imprimir fontes LK-107
Unicode
Licença i-Option para imprimir fontes LK-108
OCR (A e B)
Licença i-Option para gerar varios tipos LK-110
de ficheiros, incl. DOCX e XLSX
Licença i-Option para native ThinPrint LK-111
Memória para i-Option memory	UK-204
Wireless LAN
SX-600
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–– Todas as especificações relacionadas com papel referem-se a papel A4 com qualidade de 80 grs.
–– O suporte e disponibilidade das especificações e funcionalidades listadas varía de acordo com os sistemas operativos, aplicações, protocolos de rede bem como configurações de rede e de sistema
–– A expectativa média de vida de cada consumível baseia-se em condicões de operação específicas como cobertura de página para um determinado tamanho de página (5 % cobertura de A4). A autêntica vida dos
consumíveis varía de acordo com o uso e outras variáveis de impressao incluindo cobertura de página, tamanho de página, tipo de papel, impressão contínua ou intermitente, temperatura ambiente e humidade.
–– Algumas das ilustrações de produto contêm acessórios opcionais.
–– As especificações e acessórios são baseados em informação disponível à data da impressão e estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
–– Konica Minolta não garante que qualquer dos preços ou especificações mencionados estejam isentos de erro.
–– Todas as outras marcas e nomes de produto devem ser marcas registadas ou marcas dos seus respectivos detentores e são aqui reconhecidos.

