
    bizhub 164
 Robusteţe multi talent pentru alb negru

Sistem office bizhub 164



Robustul bizhub 164 impresionează ca echipament de copiere alb negru pentru sarcinile zilnice de copiere pe 
formate de până la A3, dar este mai mult decât atât! Oferind flexibilitate, primeşte scor mare prin capabilităţile 
standard de printare şi scanare şi este echipamentul perfect pentru ateliere, depozite, agricultură şi întreprinderile 
artizanale, toate acestea la un preţ atractiv.

Mai mult decât un  
        copiator 

Configuraţii

Copiator simplu şi robust

n Copiatorul flexibil bizhub 164 poate manevra toate 
joburile de copiere obişnuite, cu rapiditate de 
până la 16 copii pe minut. Prima copie este oferită 
în 8 secunde, acceptă chiar şi originale A3 şi de 
asemenea permite copierea pe formate A3 – ideal 
pentru scheme de circuite, ziare sau pagini din 
cărţi sau reviste.

n Panoul de control clar structurat, permite operarea 
foarte uşoară a echipamentului bizhub 164. 
Operarea uşoară şi ghidarea logică a utilizatorului 
permit o configurare minimă pentru a produce 
copii simple. Datorită funcţionalităţii de a fi gata de 
lucru imediat ce a fost scos din cutie, nu mai este 
nevoie de instructaje lungi pentru utilizatori, astfel 
încât aceştia pot obţine rezultate bune imediat. O 
funcţionalitate convenabilă o reprezintă copierea 

cardurilor ID, cu care faţa şi spatele oricărui tip 
de document de genul permiselor de conducere 
sau cardurilor de identitate pot să fie copiate pe o 
singură pagină.

n Copiile de o calitate convingătoare sunt asigurate 
cu tonerul Konica Minolta care permite obţinerea 
celor mai mici caractere. Ca un avantaj real în 
aceste medii, tonerul nu murdăreşte şi nu va păta 
dacă documentele sunt umede. Tonerul este fiabil 
şi rezistă inclusiv pe documente pliate, mărind 
astfel durata de viaţă a unui document. Foarte 
important, schimbarea tonerului la bizhub 164 este 
de asemenea rapidă şi uşoară.
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Flexibilitate la printare şi scanare

n Bizhub 164 nu este doar un copiator, permite 
şi scanarea şi printarea pe formate de până la 
A3. Aceasta îl face compatibil cu o multitudine 
de joburi cum ar fi printarea de oferte, facturi 
sau liste de preţuri, scanarea broşurilor sau a 
documentaţiilor pentru echipamente.

n Manevrarea flexibilă a mediilor de printare şi 
procesarea unei game mari de greutăţi de hârtie, 
înseamnă că se poate printa pe o mare varietate 
de tipuri de hârtie, de exemplu cartoane sau hârtie 
reciclată.

n Scanarea TWAIN permite ca arhivarea 
documentelor să fie simplă şi rapidă oferind un 
real ajutor mai ales pentru birourile mici. Se evită 
astfel acumularea în timp a sutelor de pagini. 
Orice document important cum ar fi contractele 
sau facturile, pot fi scanate si arhivate imediat şi 
va fi uşor să se găsească mai târziu   

Economisiţi bani şi protejaţi mediul 

n Cu numeroase funcţii de economisire a energiei        
bizhub 164 este soluţia perfectă pentru cei care 
vor să micşoreze costurile de operare. Funcţii de 
copiere 2-în-1, 4-în-1 sau copierea de carduri 
ID ajută la economisirea hârtiei şi a tonerului 
prin plasarea a două sau mai multe originale pe 
aceeaşi pagină. Modurile de standby sau sleep 
micşorează suplimentar consumul de energie, 
în timp ce se asigură disponibilitatea rapidă a 
echipamentului prin timpul mic de încălzire. Pe 
lângă aceste economii de costuri, se protejează 
astfel şi mediul.

n Bizhub 164 impresionează prin duratele de viaţă 
ale componentelor. Datorită duratei de viaţă 
extinsă a tonerului de la Konica Minolta, cartuşul 
de toner trebuie înlocuit mult mai rar. În acelaşi 
timp, ajută la economia de energie şi a costurilor, 
deoarece necesită o temperatură mult mai scăzută 
în procesul de fixare.

n Consumul redus de energie este un avantaj real 
la bizhub 164 şi este confirmat de certificarea 
Energy Star pentru echipamentele care au un 
consum redus de energie. Pe segmentul său de 
piaţă, bizhub 164 este lider la consumul scăzut de 
energie.

Funcţii cheie Beneficii

Copiator robust cu  Copiere flexibilă,   
funcţionalităţi  scanare şi printare chiar  
suplimentare şi pe formate A3

Operare uşoară Gata de lucru imediat   
 fără necesitatea unor  
 instructaje lungi

Consum scăzut de  Prietenos cu mediul   
energie

Format compact Suprafaţă ocupată foarte mică 
 şi o greutate redusă



Specificaţii copiere 
Proces copiere

Laser electrofotografic

Sistem toner

Toner polimerizat Simitri HD

Viteză copiere/printare A4

Până la 16 cpm

Viteză copiere/printare A3

Până la 9.1 cpm

Prima copie

8 secunde sau mai puţin

Timpul de încălzire

29 secunde sau mai puţin

Rezoluţie copiere

600 x 600 dpi

Gradaţii

256 gradaţii

Copiere multiplă

1–99

Format originale

Max. A3

Zoom

50–200% în paşi de 1% 

Funcţii copiere

2în1, 4în1, ajustarea densităţii, sortare/
grupare, copiere carduri ID

Specificaţii printare 
Rezoluţie printare

600 x 600 dpi

Procesor

120 MHz

Limbaje de printare

GDI

Sisteme operare

Windows 2000, Windows XP 32/64, 
Windows VISTA 32/64, Windows 7 32/64, 
Windows Server 2003 32/64, Windows 
Server 2008 32/64

Funcţii printare

Fundaluri, n-up

Specificaţii scanare
Rezoluţie scanare

Max.: 600 x 600 dpi

Moduri scanare

Scanare TWAIN & WIA 

Specificaţii sistem
Memorie sistem

32 MB

Interfeţe

USB 2.0, USB 1.1

Formate hârtie

A5–A3

Formate particularizate

Greutate hârtie

64–157 g/m2

Capacitate alimentare

Standard: 250 coli

Max.: 350 coli

Tava 1

250 coli

A5–A3

Particularizat (90–297 x 140–432 mm)

64–157 g/m2

Tavă manuală (opţional)

100 coli

A5–A3

Particularizat (90–297 x 140–432 mm)

64–157 g/m2

Capacitate ieşire

Max. 250 coli

Volum copiere/printare (lunar)

Mediu: 1.700 pagini Max.: 12.000 pagini

Capacitate toner

Până la 11.000 pagini

Capacitate unitate imagine

Până la 55.000 pagini

Consum energie

220-240 V / 50/60Hz Max. 800 W 

În timpul operării: 253 W Standby: 70 W 

Sleep: 1.8 W

Dimensiuni sistem (W x D x H, mm)

570 x 531 x 449

Greutate sistem

Aprox. 24.2 kg (include consumabile)

Specificaţii tehnice - bizhub 164

n Toate specificaţiile referitoare la capacitatea hârtiei se referă la formatul A4 de 80 g/m2. 
n Toate specificaţiile referitoare la viteza de scanare, copiere sau printare se referă la hârtia de format A4 care este scanată, copiată sau printată pe lăţime, în sistem 

multipagină, simplă faţă. 
n Capacităţile de memorie listate se referă la formatul de hârtie A4. Suportul şi disponibilitatea specificaţiilor prezentate depind de sistemul de operare, aplicaţiile 

software, protocoalele de reţea ca şi de configuraţia sistemului. 
n Durata de viaţă pentru consumabile prezentată se bazează pe condiţii de operare specifice (cum ar fi gradul de acoperire de 5% pe o pagină A4).
n Durata de viaţă a consumabilelor depinde de condiţiile de printare/copiere care includ gradul de acoperire, formatul mediei de printare, tipul mediei de printare, printare 

continuă sau intermitentă, temperatură şi umiditate.
n Unele imagini ale produsului conţin opţionale. 
n Konica Minolta nu garantează că preţurile sau specificaţiile sunt total lipsite de erori. Specificaţiile pot fi schimbate fără notificare prealabilă. 
n Microsoft, Windows şi Windows logo sunt mărci înregistrate ale Microsoft în S.U.A. şi/sau în alte ţări.
n Toate celelalte brand-uri şi nume de produs pot fi mărci înregistrate. 
n Pentru a asigura cea mai bună utilizare a echipamentelor noastre luând în considerare costul, calitatea şi perioada de viaţă, vă recomandăm folosirea exclusivă a 

componentelor şi consumabilelor originale Konica Minolta.
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