
MONOCHROMATYCZNE SYSTEMY PRODUKCYJNE

 Monochromatyczny system druku SRA3  
Do 95 stron na minutę

bizhub PRO 958 
Broszura

Konkurencyjne ceny i dobry produkt to niezbędne cechy do osiągnięcia sukcesu na dzisiejszych rynkach. W branży 
poligraficznej oznacza to przedstawienie atrakcyjnej oferty produktów, niezawodnej technologii i odpowiednio 
skalkulowanego stosunku kosztów do cen. Bizhub PRO 958 spełnia te wymagania, oferując funkcje, technologie 
i środki niezbędne do osiągnięcia sukcesu w branży drukarskiej.
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KORZYŚCI OFEROWANE PRZEZ 
bizhub PRO 958

GOTOWE PRODUKTY 

– Wykonywanie 20-arkuszowych 
broszur

– Zszywanie do 100 arkuszy
– Większa automatyzacja i 

produktywność
– Wyższy zysk z usług druku

 

WYKOŃCZENIE

- Składanie do postaci listowej
- Do 3000 arkuszy na stosie
- Dziurkowanie (2 lub 4 dziurki)
- Zautomatyzowanie większości zadań
- Rozwiązania obniżające koszty

NAJWYŻSZA NIEZAWODNOŚĆ

- Trwałe części i materiały eksploatacyjne
- Auto Refining Developer System (ARDS)
- Do realizacji prac z maksymalną efektywnością
- Do krótkoterminowych i zyskownych 
   zleceń

DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO

– Niskie zużycie energii
– Urządzenie wykonane z odzyskanego 

plastiku i bioplastiku
– Zmniejszenie wpływu na środowisko
– Ulepszona wydajność i ochrona
– środowiska 

 

STAŁA WYDAJNOŚĆ

– Do 95 arkuszy A4 na minutę
– Ulepszona wydajność skanowania

i kopiowania
– Do prac o większej wydajności
– Do realizacji większej ilości zadań  
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YOUR ADVANTAGES WITH 
THE bizhub PRO 958 KONTROLA DRUKU

– Sterownik Internal Emperon™
– Dla intuicyjnych operacji
– Oszczędzanie czasu i pieniędzy ŁATWOŚĆ OBSŁUGI

– Innowacyjny 9-calowy kolorowy
panel dotykowy

– Oddzielne okno dla ustawień każdej funkcji
– Prosta integracja z systemami obiegiu 

dokumentów
– Prosta i intuicyjna obsługa
– Pozwala pracownikom zająć się 

ważniejszymi zadaniami  

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ DRUKU

– Rozdzielczość 1200 x 1200 dpi
– Toner polimeryzowany Simitri® HD
– Do nowych zastosowań dla druku
– Dla rozwijających się przedsiębiorstw 

ZAAWANSOWANA OBSŁUGA NOŚNIKÓW

– Pojemność wejściowa do 6.650 arkuszy
– Do sześciu tac wejściowych do papieru
– Poprawia produktywność
– Znacznie zmniejsza koszty  

PRZETWARZANIE NOŚNIKÓW

– Papier o gramaturze do 300 g/m² 
w trybie jednostronnym

– Papier o gramaturze do 256 g/m² 
w trybie dwustronnym

– Obsługa druku banerów
– Dla elastycznych produktów 

drukarskich   
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SYSTEM SPECIFICATIONS

Resolution  1,800 x 600 dpi 
1,200 x 1,200 dpi

Paper weight  52–300 gsm
Duplex unit  Non-stack type; 52–256 gsm
Paper sizes  A6–SRA3; customised paper sizes; 

banner paper max. 1,200 x 297 mm
Maximum image area  307 x 437 mm (SRA3); 302 x 448 mm (A3+)
Paper input capacity  Standard: 3,650 sheets 

Max.: 6,650 sheets
Paper output capacity  Max.: 3,200 sheets
Main unit dimensions (W x D x H) 670 x 820 x 1,232 mm
Main unit weight  200 kg 

PRODUCTIVITY

A4 Mono - max. per minute 95 ppm
A3 Mono - max. per minute 48 ppm

CONTROLLER

Internal controller Emperon™ 

SCANNER SPECIFICATIONS

Scan speed A4  Up to 240 ipm; one pass duplex scanning
Scan resolution 600 x 600 dpi
Scan modes  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

Scan formats JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a and 1b (optional);  
compact PDF; encrypted PDF;  
searchable PDF (optional); XPS;  
compact XPS;  
PPTX; searchable PPTX (optional);  
searchable DOCX/XLSX (optional)

COPIER SPECIFICATIONS

Gradations  256 gradations
FCOT 3.1 seconds
Magnification 25–400%, in 0.1% steps
Mutliple copies  1–9,999

ACCESSORIES

Large capacity tray A4 LU-303
Large capacity tray SRA3 LU-205
Staple finisher FS-536
Punch kit for FS-536 PK-520
Booklet finisher FS-536SD
Staple finisher FS-537
Punch kit for FS-537 PK-521
Booklet finisher FS-537SD
Post inserter for FS-537 PI-507
Job separator for FS-537 JS-602
Z-fold unit for FS-537 ZU-609
Output tray OT-508
Key pad KP-101
Working table WT-506
Upright panel WT-513
Fax board FK-516
Keyboard holder KH-102
USB keyboard connection EK-610
USB keyboard connection, Bluetooth EK-611
Biometric authentication AU-102
Security kit SC-508
Double feed detection kit UK-501
Wireless Lan AP UK-212
Trusted Platform Module (TPM) LK-115v2
Mount kit for ID card reader MK-735
Banner tray BT-C1e
HDD Mirroring HD-524
i-Option licence PDF/A, LK-102v3 
PDF encryption, digital signature
i-Option licence searchable PDF LK-105v4 
and PPTX
i-Option licence printing barcode fonts LK-106
i-Option licence printing of LK-107 
Unicode fonts
i-Option licence printing of OCR LK-108 
(A and B) fonts
i-Option licence generates various LK-110 
file formats, incl. DOCX and XLSX
i-Option licence trusted platform  LK-115 
module for protection of data 
encryption and decryption 
i-Option licence native ThinPrint client LK-111
Wireless LAN SX-BR-4600
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Technical specifications

- Wszystkie specyfikacje podano dla papieru A4 o gramaturze 80 g/m².
- Obsługa oraz dostępność opcji wymienionych w specyfikacji i funkcji może się różnić w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji i protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Deklarowana trwałość każdego materiału eksploatacyjnego zależy od określonych warunków eksploatacji, takich jak pokrycie strony w danym formacie (pokrycie 5% dla A4).
                     Rzeczywisty okres użytkowania poszczególnych materiałów eksploatacyjnych zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem innych zmiennych dotyczących druku, w tym pokrycia       
                     strony, formatu strony, rodzaju nośnika, pracy ciągłej czy przerywanej, temperatury otoczenia i wilgotności.
- Na niektórych ilustracjach pokazano wyposażenie dodatkowe.
- Specyfikacja i dane dotyczące wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie opracowania i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
- Firma Konica Minolta nie gwarantuje, że przedstawione specyfikacje i ceny są całkowicie wolne od błędów.
- Wszelkie marki i nazwy produktów mogą być zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi, które należą do odpowiednich posiadaczy, co potwierdza się niniejszym.

Configuration options




