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bizhub 130f
..Konica Minolta je pred kratkim predstavila najnovejši model MF
(multifunkcijske naprave) bizhub 130f. Novega bizhuba bi lahko
najpreprosteje poimenovali kar aparat 4-v-1 Konica Minolta..
Že iz samega imena je razvidno, da gre za
t.i. aparat 4-v-1, ki omogoča ČB lasersko
tiskanje, kopiranje, faksiranje dokumentov
in barvno skeniranje. Bizhub 130f je vstopni
model, kljub temu pa ponuja vse kar potrebujemo za enostavno, hitro, predvsem pa
bistveno cenejše poslovanje. Predstavlja
odlično rešitev tako za manjše pisarniško
okolje kot za domačega uporabnika, ki se
pri svojem vsakodnevnem delu srečuje z
različnimi viri dokumentov v papirni ali digitalni obliki. Povsem nova in inovativna je
sama zgradba aparata, saj je le-ta majhnih
dimenzij in tako primeren za vsako okolje.
Vendar kljub majhnosti in kompaktnosti
funkcionalnost naprave nikakor ne zaostaja
za večjimi modeli.

bizhub 130f
• Kopiranje, tiskanje,
skeniranje in faksiranje
• Hitrost: 13 ^B A4/min
• Kopija: A6 do A4
• Loãljivost: 600x600 dpi
• Opcijski PCL tiskalni{ki jezik
• Vmesnik: USB 2.0, paralelni,
Ethernet (opcija)
• Barvo skeniranje 600dpi
• Modem: 33.600 kbps,
ECM, Super G3
• Izredno nizki stro{ki izpisa
`e za

150.000 SIT

+ ddv
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Aparat omogoča tiskanje oziroma kopiranje
s hitrostjo 13 A4 izpisov/kopij na minuto
ob ločljivosti 600*600 dpi in uporabi 256
sivin. Izpis bo zadovoljil še tako zahtevnega uporabnika v pisarniškem okolju. Ob
uporabi različnih programov osvetljevanja
(avtomatska, ročna, photo, tekst in tekst
& photo) pa dobimo res verodostojen izpis originalnega dokumenta. Kopiramo in
tiskamo lahko na papir vse do teže 120
gramov/m2 in OHP folije. 8 MB vgrajenega
pomnilnika (nadgradljiv na 40 MB z 32 MB
modulom) nam ob uporabi avtomatičnega
podajalca za 80 originalov, ki je del standardne opreme, zagotavlja kopiranje večjega števila originalov. Že prej omenjeno
barvno skeniranje po TWAIN standardu
je zelo dobrodošlo v vsaki pisarni, saj
so potrebe po elektronskem arhiviranju
dandanes že nujnost oziroma del vsakodnevnih potreb.
Že prej smo omenili, da je osnovna oprema
aparata zelo bogata, vendar to še zdaleč
ni vse. Aparat lahko opremimo z raznimi
dodatki, kot so mrežna kartica (za mrežno
tiskanje in skeniranje ter iFAX oziroma
Scan-to-eMail funkcijo), t.i. PCL krmilnik

(osnovni aparat omogoča GDI tiskanje v
Windows okolju), paralelni vmesnik (USB
je namreč standardni priključek) ter nenazadnje tudi dodatno kaseto za še večjo
kapaciteto papirja.

Najboljše smo prihranili za konec. Strošek
izpisa na opisanem aparatu ne presega 2,8
SIT na kopijo, kar ga uvršča med stroškovno
najbolj učinkovite aparate v svojem razredu.
V ta strošek štejemo vse potrošne materiale
(toner, valj) ter vse servisne posege, ki se
zgodijo v življenjski dobi aparata. Z menjavo
tonerja se uporabniku ne bo treba ukvarjati
prav pogosto, saj slednji zadošča za tiskanje
16.000 strani (ob novem aparatu dobite toner za 3.000 strani), valj pa bomo zamenjali
šele po natisnjenih 30.000 straneh. Zelo
pomemben podatek ob tem je tudi življenjska doba aparata, ki znaša kar 300.000
izpisov. Pokličite v podjetje Konica Minolta
d.o.o. in si zagotovite kvalitetno podporo
vašemu ustvarjalnemu delu.
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