
 Multifuncional A4 preto & branco
 Até 25 páginas por minuto

bizhub 25e

 Funcionalidade

Impressão

– Preto & branco
– GDI/PCL/PS
– Local/rede
– USB

Fax

– Super G3 Fax 
– PC-Fax

– Preto & branco 

Cópia Digitalização

– Cor
– Preto & branco
– Dig.-para-eMail
– Dig.-para-SMB

– Dig.-para-FTP
– Dig.-para-USB
– TWAIN local/rede
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 Tecnologia

 Opções de finalização

Duplex

 Diagrama de opcionais

Cassete de papel 
PF-508

Cassete de papel
PF-508

Cassete de papel
PF-508
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SCD-26L

OU
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WIreless lAn
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bizhub 25e equipamento multifuncional preto & branco (Impre- 
 ssão, cópia, digitalização, fax) a 25 ppm. Ligação à 
 rede standart. Impressão GDI e PCL.  Alimentador de 
 documentos em duplex. Unidade de duplex.   
 Capacidade de papel standard de 600 folhas.
pF-508 Cassete de papel A4, 500 folhas, até 80 grs; máximo até 3 cassetes
sCD-26s Armário   Fornece espaço de armazenamento para papel, etc.;  
pequeno no caso de instalação de 2 ou 3 PF-508
sCD-26l Armário  Fornece espaço de armazenamento para papel, etc.;  
grande no caso de instalação de 0 ou 1 PF-508
Js-604 separador trabalhos Tabuleiro saída adicional, por ex. separar fax de cópia  
ps-505 Controlador de Impressão PostScript 3 
impressão ps
bC-904 Impressão código de  Impressão códigos de barra e fontes OCr 
barra & OCr

ps-506 Controlador impr. ps  Impressão PostScript 3 incluindo impressão código de  
incl. código de barra & OCr barra e fontes OCr 
em-905 Cartão sD para expansão de memória cartão SD; permite impressão 
impressão direta pDF  direta PDF
mC-901 Contador Contador mecânico 
mecânico 
mK-736 suporte para Necessário para instalar terminal accounting externo 
terminal externo 
sx-600 Wireless lAn Conetor LAN sem fios para rede
eH-C591 Agrafador Agrafador externo; agrafa até 50 folhas  
independente 

eSPeCIFICAçõeS De COPIADOrA 

processo de cópia  LeD electrostático, mono componente
sistema de toner Toner polimerizado
Vel. cópia/impressão A4 Até 25 ppm 
Velocidade duplex A4 Até 10 ppm  
Tempo 1ª cópia 5 seg.
Tempo de aquecimento Aprox. 12 seg.1

resolução de cópia 600 x 600 dpi
multi-cópia 1–99
gradação 256 gradações
Formato original  Máx. A4
Ampliação 25–400 % em passos de 1%
Funções de cópia Cópia frente e verso, separação eletrónica, rotação, 2em1,  
 4 em1, cópia bilhete de identidade, configurações de   
 formatos personalizados 
 

eSPeCIFICAçõeS De IMPreSSOrA

resolução de impressão 600 x 600 dpi
Controlador Cpu  366 MHz
linguagem descrição GDI 
de página PCL 5e/XL 
 PostScript 3 (opcional) 
 Impressão direta PDF (opcional) 
 Impressão código de barra e fontes OCr (opcional)
sistemas operativos Windows XP (32/64) 
 Windows VISTA (32/64) 
 Windows 7 (32/64) 
 Windows 8 (32/64) 
 Windows Server 2003/2008 (32/64), 2008 r2 (64), 2012 (64) 
 Macintosh OS X 10.x 
 Unix, Linux, Citrix 
 SAP 
 AS/400
Fontes da impressora 80 PCL Latin 
 136 PostScript 3 Latim emulação (opcional) 
 32 código de barra/OCr (opcional)
Funções de impressão Impressão frente e verso, capa, separação eletrónica, ajuste  
 de densidade, modo poupança toner, n-up, marca de água  
  (apenas PCL, PostScript 3), impressão segura 

 

 

eSPeCIFICAçõeS De DIGITALIzAçãO

Vel. de digitalização Até 40 opm 
(mono/cor)  Até 27 opm
resolução digitalização Máx.: 600 x 600 dpi
modos digitalização Digitalização-para-eMail 
 Digitalização-para-SMB 
 Digitalização-para-FTP 
 Digitalização-para-USB 
 TWAIN local/rede
Formatos de ficheiro PDF, PDF encriptado, TIFF, JPeG
Destinos digitalização 1,030 (singular + grupo); suporte LDAP 

¹  Tempo de aquecimento pode variar, dependendo do ambiente e o uso

 Descrições

 especificações técnicas
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eSPeCIFICAçõeS De FAX

Fax Super G3 
Transmissão de fax Analógico 
 PC-Fax; i-Fax
resolução de fax Máx.: 406 x 392 dpi
Compressão de fax MH; Mr; MMr; JBIG
modem de fax  Até 33.6 Kbps
Destinos de fax 1,030
Funções de fax  reenvio, reencaminhamento automático de fax

eSPeCIFICAçõeS De SISTeMA

memória do sistema 512 MB + 128 MB por cartão SD
Interface 10-Base-T/100-Base-TX; USB 2.0
protocolos de rede TCP/IP (IPv4, IPv6); IPP, SNMP, HTTP, HTTPS
Tipos de frame ethernet II
Aiimentador de  Até 80 originais; A5-A4; 35–128 grs 
documentos automático duplex automático
printable paper size A6–A4, formatos personalizados 
 (90–216 x 140–356 mm)
gramagens 60–160 grs
Capacidade de papel Standard: 600 folhas 
 Máx.: 2,100 folhas
Cassete 1 500 folhas, A5–A4, 60–90 grs  
Cassete 2– 4 (opcional) 500 folhas cada, A5–A4, 60–90 grs  
bypass 100 folhas, A6–A4, formatos personalizados   
 (90–216 x 140–356 mm), 60–160 grs
Duplex automático A6–A4; 60–90 grs
Capacidade de recepção Std.: 250 folhas 
 Máx.: 350 folhas (incl.o opcional separador de trabalhos)
Volume cópia/impressão rec.: 5,000 páginas;    
(mensal) Máx.: 10,000 páginas
Duração de toner Até 20,000 páginas
Duração de tambor Até 42,000 páginas
Consumo energétco 220–240 V / 50/60 Hz 
 Menos de 1.09 kW (sistema)
Dimensões do sistema 520 x 513 x 509 mm 
(C x l x A)
system weight Aprox. 24.1 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CArATeríSTICAS De SISTeMA

segurança Bloqueio de Mac address; Bloqueio de IP address; SSL;   
 HTTPS; PDF encriptados; autenticação utilizadores; impressão  
 segura
Accounting Até 100 contas; suporta Active Directory 2003; definição 
 de acessos de utilizador (controlo de acessos)
software PageScope Net Care  Device Manager
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Konica minolta business solutions portugal  rua Prof. Henrique de Barros, 4 - 10º B  2685-338 Prior Velho  Portugal  www.konicaminolta.pt

 – 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 
will 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 are 
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.
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