bizhub 43
Sort/hvid A4 multifunktionsprinter

Kontorsystem bizhub 43

bizhub 43, kontorsystem

Hurtig udskrivning i sort/hvid
med mange praktiske funktioner
Som fuldt udstyret multifunktionsprinter tilbyder bizhub 43 centrale arbejdsgrupper mange praktiske funktioner
til hurtig udskrivning i sort/hvid. Samtidig er den utrolig brugervenlig og løser mange forskellige opgaver som
f.eks. scanning i farver samt fax, kopiering og scan-til-e-mail. Med understøttelse af vigtige sikkerhedsstandarder,
alsidige kontostyringsfunktioner, fuld netværkskapacitet samt kompabilitet med de fleste operativsystemer, kan
bizhub 43 nemt integreres i stort set alle it-miljøer.

n bizhub 43’s overbevisende ydelse omfatter hurtig

n Originaler kan scannes i farver i en opløsning på

udskrivning i sort/hvid med en hastighed på 43
A4 sider/min. Dens høje papirkapacitet på helt op
til 1.800 ark samt en tonerpatron med utrolig høj
kapacitet reducerer påfyldning af papir og forbrugsstoffer til et minimum.

helt op til 1.200 dpi. Det er nemt at scanne takket
være den automatiske dokumentfremføring, der har
plads til 70 originaler, og herudover får du en lang
række forskellige netværksscanningsfunktioner.

n bizhub 43 er nem at integrere stort set alle steder
n Med en printopløsning på hele 1.200 dpi er bizhub

takket være dens kompakte størrelse, og så er den
nem at betjene via den 7,4" store touch-skærm
i farver. Flere forskellige medietyper, formater og
gramvægte understøttes af op til 4 kassetter, hvilket giver stor fleksibilitet og sparer tid.

43 det ideelle valg til at producere alle typer dokumenter i topkvalitet og til at udskrive det med småt
i kontrakter m.v. med ultra høj præcision.

Med sine mange funktioner og egenskaber
er bizhub 43 den ideelle enhed til både
arbejdsgrupper og mindre virksomheder.
Funktioner

Lokal/netværk

PCL/PS

Sort/hvid

Kopiering

Scanning

Sort/hvid

Udskrivning

Fax

Farve, sort/hvid

Super G3 Fax

Lokal TWAIN

i-Fax

Scan-til-netværk

PC-fax

Scan-til-USB

Effektiv til arbejdsgrupper

Vigtigt for den lille virksomhed

Travle arbejdsgrupper i logistikafdelinger og lignende miljøer kan drage nytte af direkte og hurtig
adgang til bizhub 43’s mange funktioner fra deres
arbejdsstation. Disse brugere har brug for at
udskrive større mængder forsendelsesdokumentation, inklusiv følgesedler og meget mere, uden forsinkelse. Med bizhub 43 er det hurtigt og effektivt
at udskrive i en så høj kvalitet, at selv alt det med
småt i f.eks. dokumenter med vilkår og betingelser
efterlades tydeligt og præcist.
n Med 43 sider/min., en papirkapacitet på op til
1.800 ark, en output-kapacitet på 500 ark og
en tonerpatron med en levetid på 20.000 print er
bizhub 43 ideel til større sort/hvid oplag i A4 og kan
nemt håndtere 15.000 sider eller mere om måneden.
n Duplexenheden, der medfølger som standard, er
med til at spare papir, og med op til 4 kassetter er
der adgang til forskellige papirtyper, inklusiv f.eks.
virksomhedens eget brevpapir til faktura, genbrugspapir til interne udkast og farvet papir til indgående
faxudskrifter.
n Bestilling og distribution er gjort nemt med faxog PC-fax-funktioner samt den alsidige farvescanningsfunktion, som indbefatter Scan-til-e-mail,
-SMB og -FTP. Arkivering af e-mail-kommunikation,
såsom bestillinger, er særlig praktisk takket være
bizhub 43’s direkte e-mail-udskrivningsfunktion,
som automatisk udskriver e-mail-tekst og vedhæftede filer (PDF, JPEG, TIFF og TXT).
n De mange sikkerhedsfunktioner i bizhub 43 omfatter SSL-kommunikation, HTTPS-understøttelse, sikker print og sikker fax-modtagelse samt krypteret
PDF til sikker scanning. Denne funktionalitet sikrer
den interne sikkerhed og er med til at forhindre, at
fortrolige dokumenter kan ses af uvedkommende.

n

n

Ud over multifunktionalitet er mindre virksomheder
afhængig af effektiv omkostningsstyring - og
bizhub 43 giver begge dele: Ud over kopiering,
print, fax og scanning som standard giver brugergodkendelsesfunktionen mulighed for at overvåge
brugen af maskinen og begrænse brugernes adgang
til visse funktioner. Der kan f.eks. spærres for fax og
scanning på brugerniveau for at undgå udgående
kommunikation.
n bizhub 43 har en hurtig scanningshastighed på
43 originaler/min. i sort/hvid eller 15 originaler/min.
i farve og understøtter effektiv styring af scannede
dokumenter med standard PaperPort software.
Herudover sikrer OCR-tekstgenkendelse hurtig og
nem konvertering af scannet tekst til f.eks. Worddokumenter.
n Den 7,4" store farve touch-skærm samt komplet
frontbetjening af kassetter og output gør bizhub
43 ultra praktisk at betjene, mens den integrerede
fingeraftryksscanner tilbyder avanceret sikkerhed.
Energy Star-mærket viser, at bizhub 43 har et lavt
strømforbrug og er økonomisk i brug.

Hovedfunktioner

Fordele

Farve-input,
sort/hvid-output

Ultra funktionel, farverig og
fleksibel

Imponerende
sort/hvid
udskriftshastighed

Gengiver selv det med småt i
f.eks. kontrakter og følgesedler
med højeste præcision

Op til 4 kassetter til Tiltalende mediefleksibilitet
forskellig papirvægt, kombineret med nem og
formater og mediety- praktisk betjening
per (A6–A4, brugerdefinerede formater)
Kompakt

Konfigurationer

Lille, kompakt og let - kan stå
i praktisk taget alle hjørner

Tekniske specifikationer
Specifikationer for kopimaskine
Kopisystem
Elektrostatisk laserkopiering
Tonersystem
En-komponent
Kopi/printhastighed (A4), sort/hvid
Op til 43 sider/min.
Autoduplexhastighed (A4), sort/hvid
11 sider/min.
Første kopi (A4), sort/hvid
10 sek.
Opvarmningstid
Ca. 50 sek.
Kopiopløsning
600 dpi
Gråtoner
256 gråtoner
Multikopiering
1– 99

Printfunktioner
Sikker print, vent og print, vandmærke,
N-up, brochurer, samling,
direkte e-mail-udskrivning (e-mail brødtekst +
vedhæftede filer – PDF, JPEG, TIFF, TXT)

Specifikationer for scanner
Scanningshastighed (sort/hvid, farver)
Op til 43 originaler/min./15 originaler/min.
Scanningsopløsning
Op til 1.200 x 1.200 dpi
Scanningsfunktioner
TWAIN-scanning i netværk,
Scan-til-e-mail, Scan-til-FTP
Scan-til-SMB, Scan-til-USB
Filformater
JPEG, TIFF, PDF, krypteret PDF
Scanningsdestinationer
Op til 500, LDAP-understøttelse

Faxspecifikationer

Originalformat
Op til A4

Faxstandard
Super G3

Zoom
25 – 400 % i trin på 1 %

Faxforsendelse
Analog, i-Fax, PC-fax

Kopieringsfunktioner
Duplexkopiering, 2-i-1, 4-i-1, plakattilstand,
justering af densitet, kopiering af id-kort

Faxopløsning
Op til 200 x 400 dpi

Specifikationer for printer

Faxkodning
MH, MR, MMR, JBIG

Printopløsning
Op til 1.200 x 1.200 dpi

Faxmodem
Op til 33,6 Kbps

Første print (A4), sort/hvid
12 sek.

Faxdestinationer
Op til 500

Controller CPU
400 MHz

Faxfunktioner
Tidsforskydning, automatisk fax-fremsendelse, modtagelse af fortrolig fax

Printersprog
PCL 5/6, Postscript 3, PDF 1.4
Operativsystemer
Windows 2000/XP 32/XP 64
Windows VISTA 32/64
Windows 7 32/64
Server 2003/2003x64/2008/2008x64
Macintosh OSX (10.3/10.4/10.5)
Unix/Linux (RedHat, SUSE, Fedora)
Printerfonte
45 PCL
136 PostScript 3

Systemspecifikationer
Systemhukommelse
Standard: 256 MB
Op til 512 MB
Systemharddisk
160 GB
Interface
10/100-Base-T Ethernet
USB 2.0
Netværksprotokoller
TCP/IP (IPv4 / IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP,
HTTP, HTTPS
Rammetyper
Ethernet II

Automatisk dokumentfeeder
Op til 70 originaler, A5–A4, 60–105 g/m2
Papirformater
A6–A4, brugerdefinerede papirformater
Papirvægt
64–216 g/m2
Papir-inputkapacitet
Standard: 700 ark
Maks.: 1.800 ark
Papirkassette 1
150 ark, A6–A4, brugerdefinerede formater,
64–216 g/m2
Papirkassette 2
550 ark, A6–A4, brugerdefinerede formater,
64–216 g/m2
Papirkassette 3 + 4 (ekstraudstyr)
550 ark, A6–A4, brugerdefinerede formater,
64–216 g/m2
Automatisk duplex
A6 – A4, 64 – 216 g/m2
Output-kapacitet
Op til 500 ark med forsiden nedad
Kopi/printvolumen (månedlig)
Anbefalet: 15.000 sider
Op til 40.000 sider
Tonerlevetid*
Forinstalleret: Op til 7.000 sider
Udskriver op til 20.000 sider
Strømforbrug
220-240 V / 50/60Hz
Maks. 1.300 W
I standby: 120 W
I dvaletilstand: 25 W
Systemmål (B x D x H, mm)
505 x 571 x 684
Systemvægt
Ca. 36 kg

Systemfunktioner
Sikkerhed
Fingeraftrykslæser, HTTPS-netværkskommunikation, krypteret PDF,
brugergodkendelse, sikker print, modtagelse
af fortrolige fax-meddelelser
Kontostyring
Op til 50 brugerkonti
Definition af brugeradgang
Software
Companion Suite Pro
PaperPort 11 SE med OCR

* Output i henhold til ISO/IEC 19752
Alle specifikationer vedr. papirkapacitet henviser til papir i A4-format med en gramvægt på 80.
Alle specifikationer, der har med printhastighed at gøre, henviser til papir i A4-format, der udskrives krydsvist i flersidet tilstand i simplex-indstillingen.
n Support og levering af de ovenfor anførte specifikationer og funktioner kan variere afhængig af operativsystemer, applikationer, netværksprotokoller samt netværks- og
systemkonfigurationer.
n Levetiden for de aktuelle forbrugsstoffer varierer alt efter brug og andre udskrivningsvariabler, herunder sidedækning, sideformat, medietype, kontinuerlig eller periodisk
udskrivning, rumtemperatur og luftfugtighed.
n Nogle af produktillustrationerne viser systemerne med ekstraudstyr.
n Specifikationer og tilbehør er baseret på de oplysninger, der var tilgængelig på udskrivningstidspunktet og kan ændres uden varsel.
n Konica Minolta garanterer ikke, at de anførte priser eller specifikationer er fejlfri.
n Microsoft, Windows og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
n Alle andre mærke- og produktnavne kan være registrerede varemærker eller varemærker tilhørende deres respektive ejere og anerkendes hermed.
n For flere oplysninger, se www.konicaminolta.eu
n
n

Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s
Stensmosevej 15
2620 Albertslund

Hjulmagervej 4B
7100 Vejle

Søren Frichs Vej 40A
8230 Åbyhøj

Gøteborgvej 1
9200 Aalborg SV

Tlf. 72 21 21 21
www.konicaminolta.dk

11/2010

Din Konica Minolta Business Solutions-partner:

