bizhub PRO 958
DATASHEET
Z/W SRA3 digitale pers
Max. 95 pagina's per minuut
Scherpe prijzen en een goed productassortiment zijn essentiële factoren om op hedendaagse markten succesvol
te zijn. In de printindustrie betekent dit een combinatie van een uitgebreid productaanbod, betrouwbare technologie
en kostenefficiënte calculatie. De bizhub PRO 958 is het antwoord op deze uitdagingen en biedt een goede mix aan
functies, technologieën en investering om met succes een printonderneming te runnen.

Z/W-PRODUCTIEAFDRUKSYSTEEM

DATASHEET bizhub PRO 958

UW VOORDELEN MET
DE bizhub PRO 958

OPTIMALE BETROUWBAARHEID
– Duurzame onderdelen en verbruiksmaterialen
– Auto Refining Developer System
(ARDS)
– Voor afdrukken met maximaal
rendement
– Voor lucratieve kortlopende
afdrukopdrachten

DUURZAME RESULTATEN
– Max. 95 A4 ppm
– Betere resultaten voor scannen
en kopiëren
– Voor grotere productiviteit
– Voor meer opdrachten in de
printkamer

KANT-EN-KLARE AFDRUKPRODUCTEN
– 20 vel boekje maken
– 100 vel nieten
– Voor hoogste automatisering en
enorme productiviteit
– Voor meer winst in de printkamer

PROFESSIONELE AFWERKING
–
–
–
–
–

Brief invouwen
Stapelen van max. 3.000 vel
Optioneel 2- en 4-gaats perforeren
Minimale menselijke interactie
Voor geoptimaliseerde budgetten

MILIEUBEWUSTZIJN
–
–
–
–

Laag stroomverbruik
Bevat gerecycled plastic en bioplastic
Voor kleinere milieu-effecten
Vergrote efficiency gebaseerd op
groene waarden
– Optie voor CO2 neutraal printen

DATASHEET bizhub PRO 958

HIGH-END CONTROLLER
– Interne Emperon™ controller
– Voor een intuïtieve bediening
– Bespaart tijd en geld

GEBRUIKSGEMAK
– Innovatief 9-inch capacitief
touchscreen-bedieningspaneel
in kleur
– Pop-upvensters openen voor
alle functie-instellingen
– Naadloze integratie in document
workflows
– Voor een maximaal bedienings
gemak
– Houdt operators vrij voor
belangrijkere taken

OPTIMALE PAPIERVOORRAAD
–
–
–
–

Max. 6.650 vel papierinvoercapaciteit
Max. 6 papierinvoerlades
Voor een grotere totale productiviteit
Voor extreme kostenbesparingen

COMPLETE MEDIAVERWERKING
– Max. 300 g/m² papiergewicht
enkelzijdig
– Max. 256 g/m² papiergewicht
dubbelzijdig
– Ondersteuning voor banner printen
– Voor zeer flexibele afdrukproducten

PERFECTE BEELDKWALITEIT
–
–
–
–

1.200 x 1.200 dpi resolutie
Simitri® HD-tonertechnologie
Voor nieuwe afdruktoepassingen
Voor groeiende ondernemingen

DATASHEET bizhub PRO 958
Configuratieopties

Technische specificaties

Resolutie
Papiergewicht
Duplexeenheid
Papierformaat
Maximumbeeldgebied
Papierinvoercapaciteit
Papieruitvoercapaciteit
Afmetingen hoofdeenheid (B x D x H)
Gewicht hoofdeenheid

KOPIEERSPECIFICATIES
1.800 x 600 dpi
1.200 x 1.200 dpi
52–300 g/m²
Niet-stapelen type; 52–256 g/m²
A6–SRA3; aangepaste papierformaten;
bannerpapier max. 1.200 x 297 mm
307 x 437 mm (SRA3); 302 x 448 mm (A3+)
Standaard: 3.650 vel
Max.: 6.650 vel
Max.: 3.200 vel
670 x 820 x 1.232 mm
200 kg

PRODUCTIVITEIT
A4 Mono - max. per minuut
A3 Mono - max. per minuut

95 ppm
48 ppm

CONTROLLER
Interne controller

Emperon™

SCANSPECIFICATIES
Scansnelheid A4 	Tot max. 240 opm; dubbelzijdig scannen in
één procesgang
Scanresolutie
600 x 600 dpi
Scanmodi
Scan-to-eMail (Scan-to-Me)
Scan-to-SMB (Scan-to-Home)
Scan-to-FTP
Scan-to-Box
Scan-to-USB
Scan-to-WebDAV
Scan-to-DPWS
Network TWAIN scan
Scanformaten
JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a en 1b (optioneel);
compact PDF; gecodeerde PDF;
doorzoekbare PDF (optioneel); XPS;
compact XPS;
PPTX; doorzoekbare PPTX (optioneel);
doorzoekbare DOCX/XLSX (optioneel)

Gradaties
FCOT
Vergroten en verkleinen
Multi-kopieën

256 gradaties
3,1 seconden
25–400%; in stappen van 0,1%
1–9.999

ACCESSOIRES
Hoogvolumelade A4
Hoogvolumelade SRA3
Nieteenheid
Perforeerkit voor FS-536
Afwerkingseenheid voor boekjes
Nieteenheid
Perforeerkit voor FS-537
Afwerkingseenheid voor boekjes
Dekbladinvoegeenheid voor FS-537
Opdracht-separator voor FS-537
Z-vouweenheid voor FS-537
Uitvoerlade
Keypad
Werkblad
Rechtopstaand bedieningspaneel
Faxkaart
Toetsenbordhouder
Aansluiting voor USB-keyboard
Aansluiting voor USB-keyboard, Bluetooth
Vingeraderherkenning
Beveiligingskit
Kit detectie dubbele invoer
Draadloos LAN AP
Trusted Platform Module (TPM)
Inbouwkit voor ID-kaartlezer
Bannerlade
HDD mirroring
i-Option licentie PDF/A,
PDF-encryptie, digitale handtekening
i-Option licentie doorzoekbare PDF en PPTX
i-Option licentie printen van barcodefonts
i-Option licentie printen van Unicode-lettertypen
i-Option licentie printen van OCR
(A en B) lettertypen
i-Option licentie genereert diverse
bestandsformaten, incl. DOCX en XLSX
i-Option licentie Trusted Platform Module (TPM)
om de data encryptie en decryptie te beschermen
i-Option licentie native ThinPrint client
Draadloos LAN

LU-303
LU-205
FS-536
PK-520
FS-536SD
FS-537
PK-521
FS-537SD
PI-507
JS-602
ZU-609
OT-508
KP-101
WT-506
WT-513
FK-516
KH-102
EK-610
EK-611
AU-102
SC-508
UK-501
UK-212
LK-115v2
MK-735
BT-C1e
HD-524
LK-102v3
LK-105v4
LK-106
LK-107
LK-108
LK-110
LK-115
LK-111
SX-BR-4600

–– Alle specificaties hebben betrekking op A4-papier van 80 g/m².
–– De ondersteuning en beschikbaarheid van de hier vermelde specificaties en functies varieert al naar gelang de gebruikte besturingssystemen, applicaties en netwerkprotocollen, evenals de netwerk- en
systeemconfiguraties.
–– De genoemde levensduur van de verbruiksmaterialen is gebaseerd op specifieke gebruiksomstandigheden, zoals de paginadekking bij een bepaald paginaformaat (5% dekking van een vel A4).
De werkelijke levensduur van de verbruiksartikelen hangt af van het gebruik en andere variabelen tijdens het printen, zoals paginadekking, paginagrootte, type media, continu printen of met onderbreking,
omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.
–– Sommige productillustraties bevatten optionele accessoires.
–– Specificaties en accessoires zijn gebaseerd op de beschikbare informatie ten tijde van het printen van deze informatie. Wijzigingen voorbehouden.
–– Konica Minolta garandeert niet dat de genoemde specificaties vrij van fouten zijn.
–– Alle merk- en productnamen kunnen een (gedeponeerd) handelsmerk zijn van de desbetreffende eigenaren.
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SYSTEEMSPECIFICATIES

