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bizhub 223/283/363/423, echipamente de birou

În zilele noastre, aproape fiecare flux de lucru implică culoarea într-o formă sau alta. Producţia de documente 
color nu este întotdeauna necesară, însă scanarea color, este esenţială pentru companiile moderne. Culoarea este 
indispensabilă in cazul fluxurilor de lucru electronice dintre echipe, grupuri de lucru şi departamente, din aproape 
orice domeniu de activitate, inclusiv servicii bancare, financiare şi de asigurări, de contabilitate şi resurse umane. 
Konica Minolta satisface aceste cerinţe prin intermediul gamei sale inovatoare specializate în fluxuri de lucru 
profesionale, care combină capabilităţile de producţie alb negru cu funcţionalitatea de scanare color.
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Opţiuni fluxuri lucru

n Având funcţia de scanare rapidă şi eficientă, bizhub 
223, bizhub 283, bizhub 363 şi bizhub 423 se 
integrează perfect în orice flux de lucru. Datorită 
vitezelor de copiere alb negru de 22/28/36/42 
pagini pe minut, acest flux de lucru profesional 
sporeşte capacitatea de producţie a echipamentelor 
existente. Fiind adevărate multifuncţionale A3, oferă 
funcţionalităţi complete pentru comunicarea de 
birou, printare, copiere, scanare şi fax. 

n În combinaţie cu aplicaţiile software eficiente şi 
versatile ale Konica Minolta, bizhub 223, 283, 363 şi 
423 reprezintă instrumentele ideale pentru captura 
documentelor şi distribuţia eficientă a fluxurilor de 
lucru. Acestea completează portofoliul bizhub al 
Konica Minolta, care asigură viteze de printare alb 
negru cuprinse între 22 şi 75 ppm, respectiv viteze 
color între 22 şi 50 ppm. Toate aceste multifuncţionale 
Konica Minolta fac parte din conceptul bizhub Open 
Platform, dispunând de acelaşi Design Universal, set 
de operare şi funcţii, şi pot fi îmbunătăţite cu soluţii şi 
aplicaţii extinse.

Specialistul în alb negru 
 pentru flux de lucru color



Scanare rapidă alb negru şi color

bizhub 223, 283, 363 şi 423 sunt instrumentele 
perfecte pentru orice situaţie care necesită scanarea 
color şi printarea sau copierea alb negru. Deoarece 
noile echipamente oferă posibilitatea de a scana 
formate de hârtie de până la A3, scanerele de birou 
A4 devin învechite, iar utilizarea unor echipamente 
de scanare diferite, inutilă.

Toate cele patru echipamente bizhub scanează cu o 
viteză de până la 70 de originale pe minut atât color, 
cât şi alb negru. Funcţiile Scan to email, FTP, SMB, 
Box (necesită hard disc), USB şi scanarea TWAIN 
intră în compoziţia pachetului standard. Totodata, 
seria bizhub 423 suportă toate formatele de fişiere 
relevante - JPEG, TIFF, PDF, PDF compact, XPS şi 
XPS compact.

Asemenea altor produse inovatoare din portofoliul 
bizhub, seria 423 dispune de tehnologia bEST 
(bizhub Extended Solution Technology). beST 
asigură compatibilitatea cu aplicaţii extinse de 
captură şi distribuire a documentelor, care pot 
realiza un flux de lucru profesionist, ideal pentru 
echipe, grupuri de lucru şi micile departamente.
 

Captura şi distribuţia documentelor

Printre funcţiile indispensabile în comunicarea 
de birou, se află digitalizarea şi indexarea 
documentelor; implementarea OCR, conversia în 
formate de fişiere specifice, cum ar fi PDF/A, şi 
distribuţia directă a documentelor către aplicaţiile de 
lucru existente. Seria bizhub 423 poate fi completată 
opţional cu astfel de funcţii de captură şi distribuţie 
a documentelor.

Aplicaţiile se pot integra perfect cu interfaţa de 
operare, fără să necesite un hardware suplimentar. 
Fluxurile de lucru cu documente arhivate pot fi de 
exemplu pornite direct din interfaţa de operare, 
iar toate informaţiile necesare, cum ar fi tipul 
documentului şi câmpurile de indexare suplimentare, 
se pot introduce în timpul procesului de scanare 
făra a mai fi necesare intervenţii de la PC.

În plus, o gamă largă de conectori opţionali oferă 
acces la aproape orice aplicaţie backend, inclusiv 
Document Management Systems, Enterprise 
Content Management Systems, Microsoft® 
SharePoint şi multe altele.

În acest fel, bEST permite adaptarea cu uşurinţă a 
seriei bizhub 423 la mediul tehnologic al clientului.

Configuraţii

Putere, inovaţie şi eficienţă
                  în scanare

Funcţii cheie Beneficii

Scanare rapidă  Flexibilitate şi versatilitate în  
alb negru şi color integrarea cu orice flux de  
 lucru, alb negru sau color

bEST – bizhub Adaptarea cu uşurinţă la orice  
Extended Solution mediu tehnologic al clientului 
Technology 

Captura şi distribuţia Integrarea eficientă a   
documentelor informaţiilor în format fizic şi  
 electronic pentru viitoare  
 procesări, partajări, etc.

Aplicaţii încorporate Operare facilă prin intermediul   
 panoului de afişaj;  
 Nu necesită hardware separat  
 (staţie de scanare, PC)



Evidenţa fluxurilor de lucru

PageScope Account Manager permite colectarea 
centralizată a contoarelor de la toate echipamentele 
înregistrate şi calcularea costurilor rezultate, prin intermediul 
unei interfeţe unice. Nu mai este necesară accesarea 
individuală a contoarelor, economisându-se astfel  timpul şi 
efortul administratorului. Limitările individuale de producţie, 
stabilite de administrator pentru fiecare utilizator, ajută la 
reducerea volumelor de printare şi a costurilor. Limitările 
utilizatorilor sunt urmărite cu acurateţe de-a lungul tuturor 
echipamentelor din reţea, ceea ce face controlul costurilor şi 
mai eficient. Oferind acces rapid la informaţii detaliate legate 
de costurile din departamente şi ale proiectelor, Account 
Manager este de asemenea un instrument perfect de 
conştientizare a costurilor în rândul utilizatorilor şi, în acelaşi 
timp, de optimizare a volumului de printare. La rândul lor, 
rapoartele de utilizare detaliate facilitează optimizarea 
infrastructurii de producţie pe baza schemei curente de 
utilizare. Toate acestea sporesc  considerabil eficienţa şi 
productivitatea globală. 

Compatibilitate completă 
pentru fluxuri de lucru unificate

Autentificarea fluxurilor de lucru

Managementul centralizat al bazei de date cu 
utilizatori şi a drepturilor acestora devine simplu 
şi direct cu ajutorul lui PageScope Authentication 
Manager. Economisând timp şi bucurându-se de 
o eficienţă maximă, administratorii pot programa 
detaliile de autentificare uşor şi rapid. Utilizatorii 
beneficiază de o flexibilitate sporită şi de conectare 
sigură prin intermediul scanării venelor din deget sau 
prin scanare cu card IC.

Autentificarea este de asemenea o condiţie 
prealabilă pentru printarea follow-me, care conferă 
noi dimensiuni pentru confortul utilizatorului 
si aspectele legate de securitate. Fluxurile de 
printare follow-me nu sunt ideale doar pentru 
confidenţialitatea printării; ele facilitează şi 
optimizarea volumului de printare. Funcţiile de 
printare şi ridicare în siguranţă a documentelor 
sunt disponibile pe orice sistem compatibil bEST 
OpenAPI din reţea. Informaţiile printate sunt în 
siguranţă şi doar proprietarul documentului are 
dreptul să le ridice direct de la echipament. Această 
metodă simplă, dar eficientă evită irosirea de hârtie 
şi ajută la reducerea volumului de printare – tăvile de 
iesire nu vor mai fi aglomerate cu printuri care pot 
ajunge pe mâna oricui.

Acesta este de asemenea instrumentul ideal pentru 
a obţine reduceri de costuri, prin utilizarea de 
echipamente mai puţine, care pot acţiona ca şi 
imprimante personale.
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Administrarea fluxurilor de lucru

PageScope Net Care Device Manager facilitează 
implementarea centralizată a configuraţiilor de reţea şi 
monitorizarea centralizată a statusului echipamentelor. 
Reducând considerabil eforturile administrative, această 
aplicaţie oferă acces rapid la o monitorizare individuală 
sau a tuturor echipamentelor din reţea, contribuind la 
maximizarea disponibilităţii echipamentelor monitorizate. 
Statusurile anunţate repetat şi notificările automate prin 
email asigură o intervenţie imediată asupra problemelor 
ce apar şi ajută la evitarea oricărui blocaj în activitatea 
de printare. Astfel, se îmbunătăţeşte productivitatea 
tuturor sistemelor integrate şi are un impact pozitiv asupra 
productivităţii generale.

Service automatizat

CS Remote Care este un sistem performant de 
monitorizare de la distanţă oferit de Konica Minolta, 
care asigură suport service proactiv foarte flexibil. Toate 
datele relevante despre sistem sunt transmise direct 
la departamentul service al Konica Minolta printr-un 
proces automat ce nu necesită intervenţia utilizatorului. 
Transmisia directă a oricărei probleme tehnice de la 
echipament către departamentul service minimizează 
perioada de indisponibilitate si reduce timpii pierduţi cu 
apelurile către service.

Citirea contoarelor şi transmiterea lor către departamentul 
service al Konica Minolta este, de asemenea, un lucru de 
domeniul trecutului. În acelaşi timp, CS Remote Care oferă 
un sistem logistic automatizat, verificarea cu regularitate 
a stocurilor de consumabile şi a statusului comenzilor. 
Nu mai sunt necesare comenzile manuale, companiile 
beneficiind de livrarea promptă a consumabilelor.

Funcţii cheie Beneficii

Evidenţa Control centralizat şi eficient  
fluxurilor de lucru al costurilor, cu efort minim  
 din partea administratorului

Printare Sprijină optimizarea flotei de 
“Follow-me” printare şi securizarea   
 printurilor;  
 reduce risipa de hârtie

Administrarea Economie de timp şi sporirea 
fluxurilor de lucru productivităţii prin monitorizarea 
 centralizată a tuturor   
 echipamentelor din reţea

CS Remote Care Funcţionabilitate fără incidente;  
 fără întreruperi neaşteptate 
 şi maximizarea disponibilităţii  
 sistemului



Compatibilitate completă

Ca şi celelalte multifuncţionale bizhub din 
portofoliul Konica Minolta, bizhub 223/283/363/423 
dispun de controllerul de printare Emperon™ 
care asigură integrarea lor perfectă cu orice 
configuraţie standard de reţea şi compatibilitate 
cu aproape orice mediu tehnologic al clientului. Cu 
suportul standard PCL, PostScript 3, PDF şi XPS, 
controllerul Emperon™ asigură compatibilitate 
maximă, inclusiv cu sistemele CITRIX, iar driverele 
Windows sunt certificate WHQL. În acelaşi timp, 
bizhub 223/283/363/423 sunt certificate SAP, 
Konica Minolta fiind Gold Partner al programului 
SAP Printer Vendor. Utilizatorii beneficiază atât de 
instalare simplă si directă, de garanţie, cat şi de 
asistenţă tehnică SAP.

Securitate completă

Beneficiind de standardele de securitate ale Konica 
Minolta, bizhub 223, 283, 363 şi 423 sunt certificate 
ISO 15408 EAL3. Această certificare de securitate 
oficială reprezintă standardele internaţionale şi 
subliniază superioritatea Konica Minolta în ceea 
ce priveşte tehnologiile de securitate. Toate cele 

Aspecte importante pentru
   obiectivele companiilor

patru sisteme pot fi conectate la reţele securizate 
cu autentificarea clienţilor prin IEEE 802.1x; oferă 
comunicare sigură în reţea prin criptarea cu 
protocolul IPsec; şi criptare pe hard disc protejând 
datele împotriva utilizării neautorizate. Autentificarea 
prin intermediul dispozitivelor opţionale de scanare 
a dispunerii venelor din deget sau a cardurilor IC 
fără atingere, eficientizează modul de acces al 
utilizatorilor autorizaţi şi este mult mai comodă 
decât prin tastarea numelui şi a parolei.

Operare prietenoasă

Datorită nivelului de zgomot extrem de redus si a 
operării silenţioase, bizhub 223/283/363/423 sunt 
foarte confortabile daca se lucreză în apropierea 
lor şi sunt perfecte pentru a fi instalate în orice 
locaţie, inclusiv în birouri deschise. Comoditatea 
utilizatorului este îmbunătăţită cu o serie de funcţii 
speciale, cum ar fi asistenţă animată şi ghidarea 
utilizatorului. Tastatura, disponibilă opţional, ofera 
un plus de uşurinţă în utilizare. MyTab, un tab care 
poate fi particularizat în driverul de printare, permite 
utilizatorilor să combine cele mai utilizate funcţii şi 
să afişeze toate setările pe un singur ecran. Practic, 
pentru utilizarea echipamentelor din seria 423, nu 
este nevoie de un instructaj prealabil al utilizatorului .
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Performanţă ecologică impresionantă

bizhub 223/283/363/423 oferă numeroase facilităţi de 
economisire a energiei, deţinând certificatele Energy 
Star şi German Blue Angel. Impresionează cu valori 
TEC foarte scăzute, sub cele mai recente reglementări 
Energy Star. Valorile TEC reprezintă consumul tipic de 
energie al echipamentului într-o săptămână normală de 
lucru. Avand instalate chiar şi opţiuni precum finisher, 
aceste echipamente au un consum de energie extrem 
de scăzut. Seria bizub 423 este nu numai prietenoasă 
cu mediul, dar ajută şi la reducerea costurilor de 
funcţionare.

Un alt element important care denotă grija faţă de mediu, 
îl reprezintă tonerul unic Konica Minolta polimerizat, 
Simitri® HD: acesta permite fixarea la temperaturi mai 
scăzute, ceea ce minimizează timpul de încălzire şi ajută 
la reducerea consumului de energie şi a emisiilor de 
CO2. De asemenea, tonerul polimerizat Simitri® HD este 
parţial compus din materiale biodegradabile, iar procesul 
său de producţie are un impact redus asupra mediului.

Cu modurile “low power” şi “sleep”, seria bizhub 423 
oferă două modalităţi de economisire a energiei în 
perioadele de repaus funcţional. Din ambele moduri, 
echipamentele repornesc automat, imediat ce un 
utilizator efectuează o comandă sau o operaţie de 
printare este solicitată. Faxurile primite nu repornesc 
echipamentul, ci sunt stocate într-o memorie securizată 
până cand echipamentul este reactivat de un alt proces.

Funcţii cheie Beneficii

Controller Uşurinţă în instalare şi  
Emperon™  siguranţă înaltă, datorită   
 integrării facile cu diferite  
 sisteme şi driverelor certificate 
 WHQL   

Certificare Certificat de securitate care  
ISO 15408EAL3  protejează datele companiei 

Design şi operare  Operare intuitivă; confortabile 
prietenoasă când se lucreză în apropierea 
 lor datorită nivelului scăzut de  
 zgomot produs

Ecologice Sprijină reducerea costurilor  
 de funcţionare şi protejarea  
 mediului

Impact ecologic minim

În conformitate cu standardul ISO 14001 pentru 
protecţia mediului, Konica Minolta promovează 
dezvoltarea produselor sale pe baze ecologice, 
incluzând utilizarea materialelor reciclabile de fiecare 
dată când este posibil. Consumabilele sunt proiectate 
în aşa fel încât separarea pe componente sa fie 
simplă şi rapidă pentru a facilita reciclarea. 

Ca parte a conceptului “zero deşeuri”, Konica Minolta 
face tot posibilul să minimizeze impactul ecologic al 
produselor sale prin îmbunătăţirea protecţiei mediului 
de-a lungul întregului ciclu de viaţă al produsului.



Prima linie

A doua linie

Autentificare 
Card IC
Diferite tipuri de 
tehnologii de card

Autentificare 
biometrică
AU-102

Casetă de mare capacitate
PC-409

2x Casetă universală
PC-208

1x Casetă universală
PC-109

Masă
DK-508

Kit securitate

SC-507
Finisher capsare

FS-527

Finisher capsare

FS-529

Separator joburi

JS-505

Separator joburi

JS-603

Unitate broșurare

SD-509

Unitate perforare

PK-517

Licenţă i-Option

LK-101v2

Licenţă i-Option

LK-102

Licenţă i-Option

LK-105

Memorie i-Option

UK-203

Capac original*

OC-509

Alimentator documente*

DF-621

Kit I/F
EK-605

Suport tastatură

KH-101

Kit I/F
EK-604

Masă lucru

WT-506

Placă Fax

FK-508

Kit montare Fax

MK-726

Hard disc*
HD-516

Diagrama opţionalelor bizhub 223/283/363/423

Opțiuni bizhub 223/283/363/423

*Opţiunile cu linie albastra sunt standard  pentru bizhub 363/423



Opțiuni bizhub 223/283/363/423

Descrierea opţiunilor bizhub 223/283/363/423

Opţiuni finisare bizhub 223/283/363/423

*Opţiuni standard pentru bizhub 363/423

Capsare în 
2 puncte

Capsare
în colţ

Duplex Broşurare Sortare offsetcombinare mix-
plex/mixmedia

Perforare 4 
găuri

bizhub 223/283/363/423 Centru de comunicare cu 22/28/36/42 ppm în alb negru.  
 Controller printare standard EmperonTM  cu suport PCL 6,  
 PostScript 3, PDF 1.7 şi XPS. Capacitate alimentare de  
 500 + 500 coli şi 150 coli din bypass. Media printare de la  
 A6 la A3 şi 60-210 gsm. Memorie 2 GB şi reţea Gigabit  
 standard. bizhub 363/423 vine echipat cu ADF şi hard disc  
 de 250 GB.
DF-621 Alimentator  Alimentator automat documente capacitate 100 originale
documente*
OC-509 Capac originale Se montează în loc de ADF
FS-527 Finisher capsare Capsare 50 coli, capacitate ieşire 3,200 coli
PK-517 Unitate perforare Perforare 4 găuri
JS-603 Separator joburi Separare de exemplu fax-uri şi copii/printuri pentru FS-527
SD-509 Unitate broşurare Creare broşură
FS-529 Finisher capsare Capsare 50 coli, capacitate ieşire 300 coli
JS-505 Separator joburi Separare de exemplu fax-uri şi copii/printuri
PC-109 1x Casetă hârtie A5 – A3; 1 x 500 coli; 60 – 90 g/m²
PC-208 2x Casetă hârtie A5 – A3; 2 x 500 coli; 60 – 90 g/m²
PC-409 Casetă de mare A4; 2,500 coli; 60 – 90 g/m²
capacitate

DK-508 Masă Stocare hârtie; etc. 
AU-102 Autentificare Scanarea dispunerii venelor în sânge
biometrică
Autentificare card IC Scanare carduri IC; diferite tipuri de tehnologii de card 
KH-101 Suport tastatură Pentru plasarea tastaturii USB
EK-604 Kit I/F Conexiune USB pentru tastatură
EK-605 Kit I/F Conexiune USB pentru tastatură şi Bluetooth
MK-726 Kit montare fax Placă I/F pentru fax FK-508
FK-508 Placă fax Super G3 fax
WT-506 Masă lucru Suport pentru plasarea echipamentelor de autentificare
LK-101v2 Licenţă i-Option Browser web, panou imagini
LK-102 Licenţă i-Option Îmbunătăţire PDF
LK-105 Licenţă i-Option PDF în care se poate folosi funcţia de căutare
UK-203 Memorie i-Option Extensie memorie pentru i-Option
HD-516 Hard disc* i-Option, box, autentificare, ghidare animată, 
 printare mobilă, etc. Standard pentru bizhub 363/423
SC-507 Kit securitate Funcţia Copy Guard



n Specificaţii copiere
Proces copiere Laser electrostatic; Tandem; indirect
Sistem toner Toner polimerizat Simitri® HD
Viteză printare/copiere A4 Până la 22 cpm (bizhub 223)
(alb negru) Până la 28 cpm (bizhub 283)
 Până la 36 cpm (bizhub 363) 
 Până la 42 cpm (bizhub 423)
Viteză printare/copiere A3 Până la 14 cpm (bizhub 223)
(alb negru) Până la 16 cpm (bizhub 283)
 Până la 20 cpm (bizhub 363) 
 Până la 21 cpm (bizhub 423)
Viteză duplex automat A4 Până la 22 cpm (bizhub 223)
(alb negru) Până la 28 cpm (bizhub 283)
 Până la 36 cpm (bizhub 363) 
 Până la 42 cpm (bizhub 423)
Prima copie/printare 4.2 sec. (bizhub 223/283)
 3.6 sec. (bizhub 363/423)
Timpul de încălzire Aprox. 25 sec.* (bizhub 223/283 fără HDD)
 Aprox. 30 sec.* (bizhub 363/423)
Rezoluţie copiere 600 x 600 dpi
Gradaţii 256 gradaţii
Copiere multiplă 1-9,999
Format originale A5 – A3
Mărire/micşorare 25 – 400% în paşi de 0.1%; Mărire/micşorare automată
Funcţii copiere Capitol, inserare pagină şi copertă
 Copie de test (printare, pe ecran cu HDD)
 Printare test pentru ajustare
 Funcţii pentru artă digitală
 Memorare setări joburi
 Mod poster, Repetare imagini
 Overlay; Watermark; Ştampilare; Protejare la copiere
 Card Shot

n Specificaţii printare
Rezoluţie printare Echivalent cu 1,800 x 600 dpi
Procesor MPC8533E @ 667 MHz
Limbaje de printare PCL 6
 PCL 5e/c (XL3.0) 
 PostScript 3 (CPSI 3016) 
 XPS
Sisteme de operare Windows 2000/XPx32/XPx64
 Windows VISTA x32/x64 
 Windows 7 x32/x64 
 Windows Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64 
 Suport Windows DPWS 
 Macintosh 9.2/10.2/10.4 
 Unix/Linux/Citrix
Fonturi printare 80x PCL Latin
 137x PostScript 3 Emulation Latin
Funcţii printare Printare directă fişiere PCL, PS, TIFF, JPEG, XPS,
 PDF şi PDF criptate
 Mixmedia şi Mixplex
 Programare joburi “Easy Set”
 Overlay, Watermark, Protejare la copiere

n Specificaţii scaner
Viteză scanare Color/alb negru până la 70 opm (300 dpi via DF)
 Color/alb negru până la 42 opm (600 dpi via DF)
Rezoluţie scanare Max.: 600 x 600 dpi
Moduri scanare Scanare Reţea TWAIN
 Scan-to-eMail (Scan-to-Me)
 Scan-to-FTP
 Scan-to-SMB (Scan-to-Home)
 Scan-to-Box (necesită HDD)
 Scan-to-WebDAV
 Scan-to-DPWS
 Scan-to-USB

Formate fişiere JPEG; TIFF; PDF; PDF compact; PDF criptat; Outline PDF; 
 Searchable PDF (opţional); XPS; XPS compact
Destinaţii scanare 2,100 (simplu + grup); suport LDAP
Funcţii scanare Adnotare (text/oră/dată) pentru PDF (necesită HDD) 
 Până la 400 programe joburi

n Specificaţii fax
Standard fax Super G3 (opțional)
Transmisie fax Analog; i-Fax (cu HDD); IP-Fax (cu HDD)
Rezoluţie fax Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fin)
Compresie fax MH, MR, MMR, JBIG
Modem fax Până la 33.6 Kbps
Destinaţii fax 2,100 (simplu + grup)
Funcţii fax Polling; Transmisie întârziată; PC-Fax
 Recepţionare confidenţială în box (necesită HDD)
 Recepţie pe email; FTP; SMB
 Până la 400 programe joburi

n Specificaţii user box (necesită HDD) 
Nr. maxim user box-uri  1,000
Nr. maxim documente       Până la 3,000 documente sau 10,000 pagini
Tipuri de user box-uri Public, Personal (cu parolă sau autentificare), 
 Grup (cu autentificare)
Tipuri de boxuri de sistem Printare securizată, printare PDF criptat, recepţionare fax, 
 fax polling
Funcţionalităţi user box Reprintare; combinare; descărcare;
 expediere (email, ftp, smb şi fax); copiere din box în box

n Specificaţii sistem
Memorie sistem 2,048 MB
Sistem hard disc 250 GB
 (opţional pentru bizhub 223/283, standard pentru bizhub 363/423)
HDD necesar pentru Funcţionalitate completă pentru: Box (incl. printare securizată),
 Ghidare animată, i-Option, PSES, Printare mobilă, OpenAPI 
 Funcţii copiere: Programare joburi, Overlay 
 Funcţii printare: Printare securizată 
 Funcţii scanare:  Adnotare scanare 
 Funcţii fax: I-Fax color, Adresă IP Fax, 
 Funcţii de autentificare: PageScope Authentication Manager 
 Printare directă de pe USB: PDF criptat
Interfeţe 10/100/1,000 Base-T Ethernet
 USB 2.0
Protocoale reţea TCP/IP (IPv4/IPv6)
 IPX/SPX 
 NetBEUI 
 AppleTalk (EtherTalk) 
 SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Tipuri frame-uri Ethernet 802.2
 Ethernet 802.3 
 Ethernet II 
 Ethernet SNAP
Alimentator automat Până la 100 originale
documente A6-A3
(opţional pentru bizhub 35–128 g/m² simplex
223/283, standard pentru 50–128 g/m² duplex
bizhub 363/423) 
Dimensiuni medie A6-A3
printare Dimensiuni hârtie particularizate (90–297 x 139.7– 431.8 mm)
Greutate medie printare 60–210 g/m²
Capacitate alimentare Standard: 1,150 coli
 Max.: 3,650 coli
Tava 1 500 coli
 A5-A3 
 60–90 g/m²
Tava 2 500 coli
 A5-A3
 60–90 g/m²

Specificații tehnice bizhub 223/283/363/423

Specificaţii tehnice bizhub 223/283/363/423

* Timpul de încălzire poate varia în funcţie de mediul de operare şi utilizare



Tava 3 (opţional) 500 coli 
 A5–A3 
 60–90 g/m²
Tava 3 + 4 (opţional) 2 x 500 coli A5–A3 
 60–90 g/m²
Casetă de mare 2,500 coli
capacitate A4 
 60–90  g/m²
Bypass 150 coli 
 A6–A3  
 60–210 g/m²
Duplex automat A5–A3 
 60–90 g/m²
Moduri finisare (opţional) Offset; Grupare; Sortare; Capsare; Perforare; Pliere mediană;  
 Broşurare
Capacitate ieşire  Max.: 3,200 coli
(cu finisher) 
Capacitate ieşire  Max.: 250 coli
(fără finisher) 
Capsare 50 coli sau 48 coli + 2 coperţi (până la 209 g/m²)
Capacitate ieşire capsare Max.: 1,000 coli
Broşurare 15 coli sau 14 coli + 1 copertă (până la 209 g/m²)
Capacitate ieşire broşuri 75 coli (tavă)
Volum copiere/printare Recomandat/Max.: 2,900/19,000 (bizhub 223)
(lunar)  Recomandat/Max.: 4,800/28,000 (bizhub 283) 
 Recomandat/Max.: 7,900/48,000 (bizhub 363) 
 Recomandat/Max.: 10,700/60,000 (bizhub 423)
Durată de viaţă toner Până la 17,500 (bizhub 223/283) 
 Până la 25,000 (bizhub 363/423)
Durată de viaţă Până la 80,000 (bizhub 223) 
Cilindru/Developer Până la 100,000 (bizhub 283) 
 Până la 110,000 (bizhub 363)  
 Până la 120,000 (bizhub 423)
Consum energie 220-240 V / 50/60Hz Mai puţin de 1.5 KW
Dimensiuni sistem 623 x 794 x 700 (bizhub 223/283) 
(L x A x Î, mm) 623 x 799 x 816 (bizhub 363/423)
Greutate sistem Aprox. 66 kg (bizhub 223/283) 
 Aprox. 78 kg (bizhub 363/423)

n Funcţii sistem
Securitate ISO15408 EAL3 (în evaluare)
 Filtrare IP şi blocare porturi 
 Comunicare în reţea SSL2, SSL3 and TSL1.0 
 Suport IPsec 
 Suport IEEE 802.1x 
 Autentificare utilizatori, raport autentificare 
 Printare securizată (necesită HDD) 
 Suprascriere hard disc (8 tipuri standard) 
 Criptare date hard disc (AES 256) 
 Ştergere automată a memoriei 
 Recepţionare confidenţială a faxurilor 
 Criptare date printare utilizator 
 Copy Guard şi Password Copy
Administrare  Până la 1,000 conturi utilizatori (100 conturi fără HDD)
 Suport Active Directory 
 (nume utilizator + parolă + email + director smb) 
 Definire acces la funcţiile echipamentului 
 Autentificare biometrică (dispunerea venelor în deget) opţional 
 Autentificare card IC (cititor card IC) opţional
Software PageScope Net Care Device Manager
 PageScope Data Administrator
 PageScope Box Operator
 PageScope Direct Print
 Print Status Notifier
 Driver Packaging Utility
 Log Management Utility



Konica Minolta 
Business Solutions Romania SRL

Str. Copilului nr. 18, parter, sector 1
Bucureşti 012178
Tel.: +4 021 207 45 60
Fax.: +4 021 20745 88
www.konicaminolta.ro

Partener Konica Minolta Business Solutions România:

n Toate specificaţiile referitoare la capacitatea hârtiei se referă la formatul A4 de 80 g/m2 . 
n Toate specificaţiile referitoare la vitezele 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 Suportul şi disponibilitatea specificaţiilor prezentate depind de sistemul de operare, aplicaţiile software, protocoalele de reţea ca şi de configuraţia reţelei şi a 

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 Specificaţiile pot fi schimbate fără notificare prealabilă.  
n Konica Minolta nu garantează că preţurile sau specificaţiile sunt total lipsite de erori.
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. 


