
 Multifuncional A3 a preto & branco
 Até 18 páginas por minuto

bizhub 185

 Funcionalidade

Impressão

– Preto & branco

Cópia Digitalização

– Preto & branco
– GDI
– Local

– TWAIN Local
– Digitalização WIA



ficha técnica bizhub 185

Emperon™ – controlador de impressão Fácil para os utilizadores e ambientes de TI, graças à tecnologia de impressão unificada da Konica Minolta ✘
Simitri® HD –  toner polimerizado Reduz o seu orçamento ao mesmo tempo oferece alta qualidade e baixo impacto ambiental 4
OpenAPI – Plataforma de solções Habilitar workflows eficientes em toda a sua frota equipamentos com aplicações baseadas em servidor ✘
i-Option – Funcionalidades especiais Aumente as funcionalidades do multifuncional básico ao avançado, dependendo de suas necessidades ✘
CSRC – Serviço remoto Mantenha a produtividade por equipamento online e monitoramento de consumo pelo serviço Konica Minolta ✘
IWS – personalização de painel Melhoria da a interacção e da produtividade do utilizador com personalização do  painel às suas necessidades ✘

 Descrição

bizhub 185 Copiadora monocromática A3 com standard impressão   
                                                   GDI e funções de digitalização TWAIN; velocidade   
 de cópia/impressão até 18 páginas por minuto;   
 capacidade de papel standard de 350 folhas (incl. 100  
 folhas a partir do multi bypass); formatos de papel A5  
 a A3 e gramagens de 64 a 157 grs. 
SX-DS-3000U1  Funcionalidade de rede 
Servidor USB
EH-C591 Agrafador externo Agrafa até 50 folhas por conjunto 

Gradação 256 gradações
Multicópia 1–99
Formato original Máx.: A3
Ampliação 50–200% em passos de 1%
Funções de cópia 2em1; 4em1; ajuste densidade; separar/agrupar; cópia   
 cartão ID

esPeCIFICAções De IMPressorA

Resolução de impressão 600 x 600 dpi
Linguagem GDI; XPs 
descrição de página
Sistemas operativos Windows XP (32/64) 
 Windows VIsTA (32/64) 
 Windows 7 (32/64) 
 Windows 8 (32/64) 
 Windows server 2003 (32/64) 
 Windows server 2008 (32/64) 
 Windows server 2008 r2 
 Windows server 2012
Funções de impressão Marca de água; n-up

esPeCIFICAções De DIGITALIzAção

Resolução digitalização Máx.: 600 x 600 dpi
Modos digitalização Digitalização TWAIN & WIA

¹  se o volume máximo é atingido dentro de um período de um ano, então um ciclo de manutenção  
  deve ser realizado
2  o tempo de aquecimento pode variar, dependendo do ambiente de operação e uso

 Especificações técnicas

esPeCIFICAções De sIsTeMA

Memória do sistema 32 MB
Interface UsB 2.0
Formato de papel A5–A3; formatos pessoais
Gramagem de papel 64–157 grs
Capacidade de entrada standard: 350 folhas
Cassete 1 250 folhas; A5–A3; pessoal (90–297 x 140–432 mm);  
 64–157 grs
Bypass 100 folhas; A5–A3; pessoal (90–297 x 140–432 mm);  
 64–157 grs
Capacidade de saída Máx.: 250 folhas
Volume cópia/impressão Médio: 2,200 páginas 
(mensal) Máax.: 12,000 páginas
Duração do toner Até 11,000 páginas
Dur. unidade imagem Até 55,000 páginas
Consumo energético 220–240 V / 50/60 Hz; máx. 800 W; operacional: 300 W; 
 standby: 70 W; hibernação: 1.7 W 
Dimensões sistema 606 x 531 x 449 
(C x L x A)
Peso sistema Aprox. 25.2 kg

esPeCIFICAções De CoPIADorA

Processo de cópia Cópia laser electrostatica
Sistema toner Toner polimerisado simitri® HD
Vel. cópia/impressão A4 Até 18 ppm
Vel. cópia/impressão A3 Até 9.1 ppm
Saída 1ª página 8 seg. ou menos
Tempo aquecimento Aprox. 29 seg.¹
Resolução de cópia 600 x 600 dpi

SERVIDOR USB 
sX-Ds-3000U1

AGRAFADOR 
EXTERnO
eH-C951

 Tecnologia
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 – Todas as especificações relacionadas com  papel referem-se a papel A4 com qualidade de 80 grs.
 – o suporte e disponibilidade das especificações e funcionalidades listadas varia de acordo com os 
sistemas operativos, aplicações, protocolos de rede bem como configurações de rede e sistema

 – A expectativa média de vida de cada consumível baseia-se em condicões de operação específicas 
como cobertura de página para um determinado tamanho de página de página (5 % cobertura 
de A4). A autêntica vida dos consumíveis real varia de acordo com o uso e outras variáveis de 
impressao incluindo cobertura de página, tamanho de página, tipo de papel, impressão contínua ou 
intermitente, temperatura ambiente e humidade. 

 – Algumas das ilustrações de produto contêm acessórios opcionais.
 – As especificações e acessórios são baseados em informação disponível à data da impressão e 
estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. 

 – Konica Minolta não garante que qualquer dos preços ou especificações mencionados estejam 
isentos de erro.

 – Todas as outras marcas e nomes de produto devem ser marcas registadas ou marcas dos seus 
respectivos detentores e são aqui reconhecidos.

Visite nossa página de 
produtos

 Diagrama opcionais


