
ČIERNOBIELE PRODUKČNÉ DIGITÁLNE ZARIADENIE

 Čiernobiele produkčné digitálne zariadenie SRA3
 Až 95 strán za minútu

bizhub PRO 958
ŠPECIFIKÁCIA

Konkurencieschopné ceny a dobrý mix produktov sú zásadné faktory pre úspech na dnešnom trhu. V tlačovom 
priemysle to znamená kombináciu širokej škály výrobkov, spoľahlivých technológií a efektívnych nákladov. Zariadenie 
bizhub PRO 958 je odpoveď na tieto výzvy, pretože ponúka dobrú kombináciu funkcií, technológií a investícií pre 
úspešné podnikanie v oblasti tlače.



PROSPEKT bizhub PRO 958

PREDNOSTI RADU 
bizhub PRO 958

KOMPLETNÉ TLAČOVÉ PRODUKTY

– 20-listová brožúra
– 100-listové zošívanie
– maximálna automatizácia a produk-

tivita tlače
– väčší zisk pre tlačiareň

DOKONALEJŠIE DOKONČOVANIE

– listový sklad do vnútra
– stohovanie až 3 000 hárkov
– voliteľne 2- & 4-otvorové dierovanie
– minimálne nároky na ľudské zdroje
– zníženie celkových nákladov

VYSOKÁ SPOĽAHLIVOSŤ

– náhradné diely a spotrebný materiál
s dlhou životnosťou

– Auto Refining Developer System
(ARDS)

– maximálna efektivita tlače
– výhodné pre tlač malých nákladov

REŠPEKT K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

– nízka spotreba energie
– obsahuje recyklované plasty

a bioplasty
– minimálny dopad na životné prostredie
– zlepšená efektivita v súlade

s ekologickými hodnotami

STABILNÝ VÝKON

– až 95 strán A4 za minútu
– zvýšený výkon skenovania
– vyššia produktivita
– rýchlejšie spracovanie tlačových úloh
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PREDNOSTI RADU 
bizhub PRO 958 PRVOTRIEDNA KONTROLA TLAČE

– interný kontrolér Emperon™  
– intuitívne ovládanie
– všetko pre úsporu času a nákladov

JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE

– inovatívny 9-palcový kapacitný 
farebný dotykový ovládací panel 

– Pop-up okná pre nastavenie všetkých 
potrebných funkcií

– Integrácia do dokumentových 
workflow

– veľmi jednoduché ovládanie
– umožňuje uvoľniť operátorov na iné 

pracovné úlohy

BEZKONKURENČNÁ KVALITA OBRAZU

– rozlíšenie 1 200 x 1 200 dpi
– toner Simitri® HD
– pre nové tlačové aplikácie
– pre rast vášho podnikania

SOFISTIKOVANÁ PRÁCA S MÉDIAMI

– vstupná kapacita až 6 650 hárkov 
papiera

– až 6 rôznych vstupov papiera
– zvýšená celková produktivita
– veľká úspora nákladov

KOMPLEXNÁ PRÁCA S MÉDIAMI

– papier s gramážou až 300 g/m2 
jednostranne

– papier s gramážou až 256 g/m2 
obojstranne

– banerová tlač
– pre vysoko flexibilnú tlačovú produkciu
– pre odlíšenie sa od konkurencie
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SYSTÉM 

Rozlíšenie  1 800 x 600 dpi 
1 200 x 1 200 dpi

Gramáž papiera  52 –300 g/m2

Automatická obojstranná tlač Nestohujúca; 52 –256 g/m2

Veľ kosť papiera  A6–SRA3; užívateľské veľkosti papiera; 
banerový papier max. 1 200 x 297 mm

Maximálna oblasť tlače 307 x 437 mm (SRA3); 302 x 448 mm (A3+)
Vstupná kapacita papiera štandardne: 3 650 listov 

max.: 6 650 listov
Výstupná kapacita papiera  max.: 3 200 listov
Rozmery hlavnej jednotky (Š x H x V) 670 x 820 x 1 232 mm
Hmotnosť hlavnej jednotky  200 kg 

PRODUKTIVITA

A4 - max. za minútu 95 strán
A3 - max. za minútu 48 strán

KONTROLÉR

Interný kontrolér Emperon™ 

SKENOVANIE

Rýchlosť skenovania A4  až 240 obr/min., jednoprechodové 
skenovanie

Rozlíšenie skenovania 600 x 600 dpi
Režimy skenovania skenovanie do e-mailu (skenovanie ku  

mne) 
skenovanie na SMB (skenovanie domov) 
skenovanie na FTP 
skenovanie do schránky 
skenovanie na USB 
skenovanie do WebDAV 
skenovanie do DPWS 
sieťové TWAIN skenovanie

Formáty skenovania JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a a 1b (voliteľne);  
kompaktné PDF; šifrované PDF;  
prehľadávateľné PDF (voliteľne); XPS;  
kompaktné XPS;  
PPTX; prehľadávateľné PPTX (voliteľne);  
prehľadávateľné DOCX/XLSX (voliteľne)

KOPÍROVANIE

Odstupňovanie  256 odtieňov
1. kópia 3,1 sek.
Mierka 25–400%, v krokoch po 0,1% 
Viacnásobné kopírovanie 1–9 999

PRÍSLUŠENSTVO

Veľ kokapacitný zásobník A4 LU-303
Veľ kokapacitný zásobník SRA3 LU-205
Zošívací finišer FS-536
Dierovacia jednotka FS-536 PK-520
Brožúrovací finišer FS-536SD
Zošívací finišer FS-537
Dierovacia jednotka FS-537 PK-521
Brožúrovací finišer FS-537SD
Vkladač krycích listov FS-537 PI-507
Oddeľovacia priehradka FS-537 JS-602
Jednotka Z- skladu pre FS-537 ZU-609
Výstupný pult OT-508
Numerická klávesnica KP-101
Pracovný pult WT-506
Zvislý panel WT-513
Faxová jednotka FK-516
Držiak na klávesnicu KH-102
USB rozhranie EK-610
USB rozhranie + Bluetooth EK-611
Biometrická autentifikácia AU-102
Bezpečnostný chip SC-508
Detektor podávania papiera UK-501
Interné Wi-Fi UK-212
Bezpečnostný chip (TPM) LK-115v2
Montážna sada pre čítačku kariet MK-735
Podávač na banerový papier BT-C1e
Záložný pevný disk HD-524
i-Option licencia podpora PDF/A,  LK-102v3 
PDF šifrovanie, digitálny podpis
i-Option licencia prehľadávateľné PDF LK-105v4
a PPTX
i-Option licencia čiarové kódy LK-106
i-Option licencia Unicode LK-107
i-Option licencia tlač OCR písiem LK-108
i-Option licencia rozšírené OCR LK-110v2
i-Option licencia ThinPrint LK-111
Wi-Fi adaptér SX-BR-4600

06
/2

01
6

Technická špecifikácia

Odporúčané konfigurácie

 – Všetky údaje týkajúce sa kapacity papiera sa vzťahujú na papier formátu A4 s gramážou 80 g/m2.
 – Kvalita tlače na hrubé papiere a iné médiá sa môže líšiť od kvality tlače na papier gramáže 80 g/m2.
 – Všetky údaje týkajúce sa rýchlosti skenovania, kopírovania alebo tlače sa vzťahujú na papier formátu A4, ktorý je skenovaný, kopírovaný alebo tlačený ako viacstránková úloha, jednostranne.
 – Podpora a dostupnosť uvedených údajov a funkcionalít sa môže meniť v závislosti od operačných systémov, aplikácií, sieťových protokolov ako aj od siete a systémovej konfigurácie.
 – Uvedená predpokladaná životnosť každého spotrebného materiálu sa vzťahuje na špecifické prevádzkové podmienky, ako napr. pokrytie pre jednotlivé veľkosti strán. Aktuálna životnosť spotrebného materiálu sa bude líšiť  
v závislosti od používania a iných premenných tlače vrátane pokrytia, veľkosti strany, typu média, kontinuálnej alebo prerušovanej tlače, teploty a vlhkosti prostredia.

 – Niektoré fotografie produktu sú vyobrazené s nainštalovaným voliteľným príslušenstvom.
 – Technické údaje a príslušenstvo sú založené na informáciách dostupných v čase spracovania tohto prospektu, môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
 – Konica Minolta nezaručuje bezchybnosť uvedených cien alebo technických údajov.

IKARO s.r.o., Okružná 32, Prešov, tel.: 051.7724505, ikaro@ikaro.sk, www.ikaro.sk                                                                                                                                                                                                                                    
IKARO s.r.o., Kukučínova 2596/4, Trebišov, tel.: 056.6726058, ikarotv@ikaro.sk, www.ikaro.sk


