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bizhub C220, bizhub C280 och bizhub C360 är Konica Minoltas treklöver för vardaglig dokumentproduktion i före-
tagsmiljöer – perfekt för kontor och arbetsgrupper inom finans och redovisning, personalavdelningar, logistik och 
andra miljöer där huvudsakligen svartvita dokument produceras. Denna produktserie erbjuder prisvärda och hög-
kvalitativa svartvita utskrifter till i princip samma kostnad som svartvita utskriftsenheter. Dessutom producerar  
bizhub C220, C280 och C360 färgutskrifter med förstklassig kvalitet. 

Arbetsflöden

n Som äkta multifunktionsmaskiner kan alla tre 
utrustas för utskrift, kopiering, skanning och faxning 
och hanterar med lätthet all kommunikation i 
produktiva kontor . Den kompakta och eleganta 
designen tar liten plats och blir en naturlig del av det 
moderna kontoret. 

n  bizhub C220, C280 och C360 uppfyller normerna för 
Energy Star och tyska Blue Angel och är extremt 
tystgående och energisnåla. De är mycket 

miljövänliga och dessutom lämpliga att placera i 
närheten av arbetsplatsen. 

n bizhub C220, C280 och C360 kännetecknas av 
Konica Minoltas ”vinnande egenskaper” – de 
erbjuder omfattande kommunikationsmöjligheter i 
en enda enhet, de senaste tekniska lösningarna och 
levererar förstklassig kvalitet, både i svartvitt och 
färg, tillsammans med miljövänliga prestanda. 

Extra färg i en 
       svartvit innovation



Avancerad teknik

Med Konica Minoltas egenutvecklade Auto-Refining 
Developing System (ARDS), garanterar bizhub C220, 
C280 och C360 stabil och konsekvent utskriftskvalitet 
i svartvitt. Denna innovativa teknik fyller ständigt på 
framkallare och lägger till en viss mängd för varje ny 
tonerkassett. Den ökade effektiviteten ger drygare 
förbrukning och samma låga produktionskostnad för 
svartvita dokument som man finner på system för enbart 
svartvit dokumentproduktion. Tillsammans med en låg 
kostnad för färgutskrifter är bizhub C220, C280 och C360 
det idealiska valet för alla typer av verksamheter. 

Effektivare behörighets- och 
kostnadskontroll

Tack vare behörighetsfunktionerna i bizhub C220, 
C280 och C360 kan färgfunktionerna enkelt stängas av 
efter behov och begränsas till vissa användare, medan 
övriga användare är begränsade till svartvit utskrift och 
kopiering. 

Behörigheter och funktionsbegränsningar regleras 
med lösenord som effektivt begränsar användning 
av systemet till behöriga användare. Upp till 1 000 
användarkonton kan skapas med Active Directory 
och särskilda behörigheter kan tilldelas till enskilda 
användare. 

För ökad användarvänlighet kan användarverifiering 
utföras med en biometrisk fingervensskanner 
eller kontaktlösa IC-kort (båda tillbehör). 
Ytterligare en funktion för kostnadskontroll är 
kontoövervakningsfunktionen som rapporterar 
dokumentproduktionskostnader för enskilda användare 
och avdelningar. Dessa effektiva kontrollsystem 
ger ökad transparens och bidrar till att begränsa 
dokumentproduktionskostnaderna.

Imponerande användarvänlighet

Som innovativa multifunktionsmaskiner för allsidig 
kommunikation erbjuder bizhub C220, C280 och 
C360 lättanvända och praktiska funktioner. Den 
användarvänliga pekskärmen kan lutas och vridas för 
att kunna läsas från alla vinklar. Förhandsgranskning 
och miniatyrer visar hur det slutliga dokumentet 
kommer att se ut, på så sätt undviker man felaktiga 
utskrifter. Den logiska layouten på skärmen, 
animerad hjälp och instruktioner såväl som ett 
tangentbord (tillval) förenklar handhavandet 
ytterligare. 

Användarvänligheten har förbättrats ytterligare 
med en anpassningsbar flik i drivrutinen: där kan 
användarna spara egna inställningar (fliken MyTab) så 
att de blir åtkomliga från en och samma skärmbild.

Konfigurationer

Innovativt, kostnadseffektivt, 
enkelt: svartvitt med extra färg



Produktiv utskrift och kopiering

Användarvänliga utskrifts- och kopieringsfunktioner 
höjer produktiviteten hos bizhub C220, C280 och 
C360. De är utrustade med en kraftfull Emperon™-
kontrollenhet från Konica Minolta, en snabb pro-
cessor på 1 GHz (667 MHz på bizhub C220), 2 GB 
minne som standard, en hårddisk på 250 GB, stöd 
för PDF 1.7 samt PostScript-kompatibilitet som 
erbjuder ytterligare kvalitetsförbättringar. Den egen-
utvecklade tekniken för Emperon™-kontrollenheten 
säkerställer smidig integrering i nätverk och hanterar 
många samtidiga utskriftsjobb snabbt och effektivt. 

Produktserien erbjuder en mängd olika utskrifts- och 
kopieringsfunktioner för att underlätta produktionen 
av både enkla och komplexa dokument, bl.a. blanket-
ter, vattenstämplar och n-upp. Dubbelsidig utskrift 
och kopiering bidrar till att minska papperskostnader, 
arkiveringsutrymme och porto. Auto Colour Selection 
förhindrar oavsiktlig utskrift och kopiering i färg när 
det inte är nödvändigt. Med dessa omfattande funk-
tioner är bizhub C220, C280 och C360 idealiska för 

    Förbättrad funktionalitet –
i svartvitt med extra färg

verksamheter med huvudsakligen svartvit dokument-
produktion och en mindre mängd färgdokument. Alla 
tre modeller kan dock hantera stora utskriftsjobb i 
färg och ständigt ökande färgvolymer.

Effektiv skanning och faxning

bizhub C220, C280 och C360 har effektiva skan-
ningsfunktioner som underlättar informationsdist-
ribution. Med 70 original/minut erbjuder de snabb 
skanning till e-post, FTP, SMB och användarboxar. 
Som skanningsformat finns PDF och kompakt PDF, 
XPS och kompakt XPS samt TIFF och JPEG. 

Den praktiska funktionen skanning till USB möjliggör 
snabb skanning direkt från bizhub C220, C280 och 
C360 till ett USB-minne, utan omvägen via datorn. 
Funktionerna scan-to-Me och scan-to-Home 
kan kombineras med användarverifiering och 
säkerställer att skannade dokument endast skickas 
till användarens e-postadress (scan-to-Me) eller en 
registrerad PC-mapp på datorn (scan-to-Home).
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som ger administratören tillgång till all användar- 
och enhetsrelaterad information från en central 
serverplattform. PageScope Enterprise Suite 
omfattar:

n PageScope Net Care Device Manager 
för central implementering av systemets 
nätverkskonfigurationer och central 
statusövervakning

n PageScope Authentication Manager för 
central administration av användarkonton och 
behörigheter

n PageScope Account Manager för central 
insamling av mätarställningar och relaterade 
kostnadskalkyler

n PageScope MyPanel Manager för central 
administration av personligt anpassade 
användarprofiler, adressböcker och 
skanningsdestinationer.

CS Remote Care

Konica Minoltas beprövade fjärrövervakningssystem 
säkerställer aktiv och högst flexibel service. CS 
Remote Care höjer driftsäkerheten genom att 
minimera störningar och maximera systemets 
tillgänglighet. Alla relevanta systemdata sänds 
direkt och automatiskt till Konica Minoltas 
serviceavdelning, utan att användaren behöver göra 
något.

Med optisk textigenkänning (OCR) som tillbehör kan 
skannade dokument snabbt konverteras till sökbara 
PDF-dokument. Dessa dokument är fullt sökbara 
och gör det enkelt att hitta rätt bland dokumenten 
på datorn.

bizhub C220, C280 och C360 kan utrustas med 
digitala eller analoga faxfunktioner. Tack vare PC-
faxfunktionen kan användare sända fax direkt från 
datorn utan att först behöva skriva ut dokumenten. 
Tack vare en mängd olika säkerhetsfunktioner är 
faxkommunikationen säker och konfidentiell.  

Avancerade användarboxar

Konica Minoltas unika användarboxar effektiviserar 
lagringen och hanteringen av information på bizhub 
C220, C280 eller C360:s interna hårddisk, och 
gör det bland annat enklare att dela skannade, 
utskrivna, kopierade och faxade dokument och få 
åtkomst till dokument som används ofta, t.ex. avtal 
och blanketter. Upp till 1 000 användarboxar kan 
konfigureras med flexibla användarbehörigheter där 
boxarna kan definieras som publika, gruppbaserade 
eller privata. 

Heltäckande säkerhet

Utöver Konica Minoltas omfattande säkerhets-
standarder är bizhub C220, C280 och C360 
certifierade enligt ISO 15408 EAL3. Med 
klientverifiering via IEEE 802.1x kan de anslutas 
till säkra nätverk. Ett utökat skydd mot obehörig 
kopiering finns också tillgängligt: med Copy Guard 
kan ett original inte kopieras över huvudtaget om 
multifunktionsmaskinen upptäcker ett särskilt 
skyddsmönster medan Password Copy enbart 
tillåter kopiering av det skyddade dokumentet när 
korrekt lösenord anges.

Funktionen för säkra utskrifter skyddar 
konfidentiella dokument. Utskriften kan endast 
påbörjas när utskriftsjobbets lösenord matas in på 
multifunktionsmaskinens pekskärm. I kombination 
med behörighetskontroll via verifiering produceras 
utskriftsjobbet först när användaren har identifierat 
sig på systemet. 

PageScope Enterprise Suite

Detta effektiva programpaket innehåller kompletta 
övervaknings- och administrationsfunktioner 



Imponerande mediaflexibilitet

bizhub C220, C280 och C360 är mycket kompetenta 
vad gäller pappershantering: maskinerna hanterar 
pappersformat upp till A3+ såväl som specialformat. 
Pappersvikter på upp till 256 g/m2 kan matas 
via papperskassetterna och det manuella facket 
hanterar mediavikter på upp till 271 g/m2 såväl som 
etiketter, OH-film och kuvert. Papperskapaciteten 
på 1 150 ark kan utökas till hela 3 650 ark. Via det 
manuella facket kan även banderoller på upp till  
1,2 meters längd produceras, idealiskt för t.ex. 
projektscheman, planritningar, semesterscheman 
och andra stora dokument. 

Tack vare den omfattande mediaflexibiliteten klarar 
bizhub C220, C280 och C360 produktionen av alla 
tänkbara företagsdokument, från korrespondens, 
fakturor, PM till presentationer, blanketter, analyser,  
statistik och rapporter – oavsett om de skrivs ut i 
svartvitt eller färg.

Flexibel media &  
  efterbehandling – 
    i svartvitt med extra färg 

Flexibel efterbehandling

bizhub C220, C280 och C360 kan utrustas efter 
behov med ett urval av tre efterbehandlare: en 
golvstående efterbehandlare, en kompakt och 
inbyggd efterbehandlare och en jobbseparator. 

Den golvstående efterbehandlaren har stor 
utmatningskapacitet på 3 200 ark och tack vare det 
modulbaserade konceptet kan den byggas ut med 
extrafunktioner. Utöver häftning av handböcker i 
flera positioner, rapporter och annan dokumentation, 
kan den utrustas med hålslag. Den integrerade 
häftesframställaren producerar helautomatiskt 
sadelvikta och sadelhäftade broschyrer och häften 
på upp till 60 sidor. 

En prisvärd efterbehandlingslösning är den mindre 
efterbehandlaren som är nästan helt integrerad 
i huvudenheten vilket håller enheten kompakt. 
Som enkel och praktisk lösning finns även en 
jobbseparator som skiljer separata jobb åt. 

bizhub C220/C280/C360, kontorssystem



         Bra miljöval – 
i svartvitt med extra färg 

Miljöanpassad design
 
I enlighet med sitt ISO 14001-baserade miljösystem, 
är Konica Minolta engagerat i miljövänlig produktut-
veckling, inklusive användning av återvunna material 
samt utformning av förbrukningsvaror som gör det 
enkelt att separera komponentmaterialen för återvin-
ning. På bizhub C220, C280 och C360 har tonerbe-
hållaren gjorts om för att underlätta återvinning. 

Som ett led i konceptet för tillverkning utan avfall, 
strävar Konica Minolta efter minimal miljöbelastning 
från sina produkter genom miljöanpassning av 
alla stadier i tillverkningen. En aspekt av detta är 
återanvändbarhet eller återvinningsbart emballage 
för maskiner och förbrukningsvaror för att minimera 
mängden avfall som varje enhet genererar. 
Mindre förpackningar bidrar också till att minska 
transport- och lagerkostnader. Arbetet omfattar 
energibesparande åtgärder såväl som övergripande 
åtgärder för återvinning och återanvändning – allt för 
maximal miljöanpassning.

Låga TEC-värden
 
bizhub C220, C280 och C360 har bland de lägsta 
TEC-värdena i sin klass. TEC-värdet motsvarar 
en elektronisk produkts typiska elförbrukning 
(Typical Electricity Consumption – TEC) under en 
vecka med normalbelastning. Systemen växlar till 
energisparläge snabbare och förbrukar avsevärt 
mindre ström i viloläge än tidigare produkter. Detta 
förbättrar inte bara produktseriens miljöegenskaper 
– det bidrar till sänkta driftskostnader och en miljö-
klassificering enligt Energy Star och tyska Blue 
Angel.

Miljövänlig Simitri® HD-toner

bizhub C360-seriens låga strömförbrukning beror 
till stor del på Konica Minoltas avancerade fix-
eringsteknik: Simitri® HD polymeriserade toner 
möjliggör en lägre fixeringstemperatur vilket mini-
merar uppvärmningstiden och strömförbrukningen. 
Samtidigt är polymeriseringsprocessen för Simitri® 
HD-tonern avsevärt miljövänligare än vid produk-
tionen av konventionell toner. Och med de små och 
enhetliga tonerpartiklarna i Konica Minoltas egen-
utvecklade Simitri® HD-toner får du alltid förstklas-
sig utskriftskvalitet. Knivskarp text och linjer, färger 
som inte bleknar och en jämn och slittålig finish 
som garanterar hållbara trycksaker av högsta kvali-
tet – med ytterst miljöanpassad drift. 
 

Tystgående
 
Tack vare den extremt tystgående driften, kan 
bizhub C220, C280 och C360 placeras nära 
arbetsplatsen och i kontorslandskap. Ett flertal 
tekniska produktförbättringar, inklusive åtgärder 
för att eliminera eller reducera buller, t.ex. fläktljud, 
har bidragit till att minska driftljudet och systemets 
allmänna buller. Alla tre produkterna är därför 
ledande vad gäller tystgående drift. 

Simitri® polymeriserad toner Konventionell toner



bizhub C220/C280/C360, tillval

Tillbehörsöversikt

Andra

IC-kort verifiering
AU-201

Biometrisk 
fingeravläsare
AU-102

Biometrisk 
fingeravläsare
AU-101

Interface kit
IC-412
VI-505

Fiery-kontrollenhet
IC-412

Storkassett
PC-408

2x universalkassett
PC-207

1x universalkassett
PC-107

Kopiatorskåp
DK-507

Banderoll-
kassett
BT-C1

Säkerhetssats
SC-507

Efterbehandlare 
med häft
FS-527

Inbyggd 
efterbehandlare
FS-529

Jobbseparator
JS-505

Jobbseparator
JS-603

Sadelhäft
SD-509

Hålslag
PK-517

i-Option licens
LK-101v2

i-Option licens
LK-102

i-Option licens
LK-105

i-Option minne
UK-203

Originallock
OC-509

Dokumentmatare
DF-617

USB-kit
EK-605

Tangentbordshållare
KH-101

USB-kit
EK-604

Arbetsbord
WT-506

Faxkort
FK-502

Monteringskit Fax
MK-720

Första

endast för
bizhub C280/C360



tekniska specifikationer, bizhub C220/C280/C360

Beskrivningar

Efterbehandlingsalternativ

bizhub C220/C280/C360  Kommunikationscenter med 22/28/36 sidor/minut i svartvitt 
och färg. Standard Emperon™-kontrollenhet med stöd för 
PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 och XPS Papperskapacitet på 
500 + 500 ark och 150 ark via manuell matning. Media från 
A6 till A3+, 1,2 m banderoll och 64 – 271 g/m2. 2 GB minne, 
250 GB hårddisk och  gigabit Ethernet som standard

DF-617 Dokumentmatare Automatisk dokumentmatning av upp till 100 original
OC-509 Originallock Lock i stället för dokumentmatare
FS-527 Efterbehandlare  
med häft Häftning av upp till 50 ark, utmatningskapacitet på 3 200 ark
PK-517 Hålslag 4 hål 
JS-603 Jobbseparator Separation av t.ex. fax och kopior/utskrifter på FS-527
SD-509 Sadelhäft Produktion av häften/broschyrer
FS-529 Inbyggd  
efterbehandlare Häftning av upp till 50 ark, utmatningskapacitet på 300 ark
JS-505 Jobbseparator Separation av t.ex. fax och kopior/utskrifter
PC-107 1x Papperskassett A5 – A3, 1 x 500 ark, 64 – 256 g/m2 
PC-207 2x Papperskassett A5 – A3, 2 x 500 ark; 64 – 256 g/m2 
PC-407 Storkassett A4, 2 500 ark, 64 – 256 g/m2 
DK-507 Kopiatorskåp Förvaring av papper m.m.  

BT-C1 Banderollkassett Flersidig banderollutskrift
VI-505 Interface kit Gränssnittskort för Fiery-kontrollenhet 
IC-412 Fiery-kontrollenhet   Professionell skrivarkontrollenhet för färgskrivare, finns för 

bizhub C280/C360 
AU-101 Biometrisk 
fingeravläsare  Fingervensskanner 
AU-102 Biometrisk 
fingeravläsare  Fingervensskanner 
AU-201 IC-kort verifiering  IC-kortläsare
KH-101 Tangentbordsstöd  Hållare för USB-tangentbord
EK-604 USB-kit  Anslutning för USB-tangentbord
EK-605 USB-kit  Anslutning för USB-tangentbord och Bluetooth
MK-720 Monteringskit Fax I/F-kort för FK-502 
FK-502 Faxkort Super G3-fax
WT-506 Arbetsbord  Placering av verifieringsenhet
LK-101v2 Licens i-Option Webbläsare, bildpanel 
LK-102 Licens i-Option PDF-förbättring 
LK-105 Licens i-Option Sökbar PDF 
UK-203 Minne för i-Option Minnesutbyggnad för for i-Option
SC-507 Säkerhetskit  Kopieringsskydd och kopiering med lösenord

tvåpunktshäftninghörnhäftning hålslagning 
fyra hål

dubbelsidig 
utskrift/
duplex

kombinerad 
mixplex/

mixmedia 

häfte (vikning och 
sadelhäftning)

banderollutskriftsicksacksortering  



n Kopiatorspecifikationer   
Kopieringsprocess     Elektrostatisk laserkopiering 

Tandem, indirekt  
Tonersystem   Simitri HD™ HD polymeriserad toner  
Kopierings-/utskriftshastighet  Upp till 22/22 kopior/minut (C220)  
A4 (svartvitt/färg)   Upp till 28/28 kopior/minut (C280)  
   Upp till 36/36 kopior/minut (C360) 
Kopierings-/utskriftshastighet  Upp till 12/12 kopior/minut (C220) 
A3 (svartvitt/färg)   Upp till 17/17 kopior/minut (C280/C360) 
Auto duplexhastighet   Upp till 22/22 kopior/minut (C220)  A4 
(svartvitt/färg)   Upp till 28/28 kopior/minut (C280)  
   Upp till 36/36 kopior/minut (C360) 
Tid till första kopia/utskrift 7,5/11,0 sek. färg (C220) 
(svartvitt/färg)   5,8/7,7 sek. (C280/C360)  
Uppvärmningstid   Cirka 45 sek.*  
Kopieringsupplösning   600 x 600 dpi   
Skalor   256 skalor (graderingar)  
Antal kopior   1 – 9 999   
Originalformat    A5 – A3   
Förstoring   25 – 400 % i steg om 0,1 %    
   Autozoom  
Kopieringsfunktioner   Kapitel, omslag och sidinfogning  
   Provkopiering (utskrift och skärm)  
   Justering av provutskrift   
   Digitala bildfunktioner   
   Jobbinställningsminne   
   Affischläge, upprepa bild,   
   överlägg, vattenstämpel, stämpel, kopieringsskydd 
   Card Shot   
 
n Skrivarspecifikationer     
Utskriftsupplösning   Motsvarande 1800 x 600 dpi 
Kontrollenhetens processor MPC8533 @ 1 GHz (C280/C360) 
   MPC8533 @ 667 MHz (C220)  
   32 bitar   
Sidbeskrivningsspråk   PCL6c (PCL 5c + XL3.0) 
   PostScript 3 (CSPI 3017)  
Operativsystem   Windows 2000 / XP / XP64   
   Windows VISTA 32 / 64   
   Windows DPWS-stöd   
   Macintosh 9.x / 10.x   
   Server 2000 / 2003 / 2003x64 / 2008 / 2008x64 
   Unix / Linux / Citrix
Teckensnitt   80x PCL Latin  
   137x PostScript 3 Emulation Latin
Skrivarfunktioner   Direktutskrift av PCL, PS, TIFF, XPS, PDF  
   och krypterade PDF-dokument 
   Mixmedia och mixplex 
   Jobbprogrammering ”Easy Set” 
   Överlägg, vattenstämpel, kopieringsskydd 
 
n Skannerspecifikationer 
Skanningshastighet   Färg / svartvitt upp till 70 original/minut  
   (300 dpi via dokumentmataren) 
   Färg / svartvitt upp till 40 original/minut  
   (600 dpi via dokumentmataren)
Skannerupplösning   Max.: 600 x 600 dpi
Skanningslägen   TWAIN-skanning via nätverk 
   Skanning till e-post (Scan-to-Me) 
   Skanning till FTP 
   Skanning till SMB (Scan-to-Home) 
   Skanning till box 
   Skanning till WebDAV 
   Skanning till DPWS 
   Skanning till USB
Filformat   JPEG, TIFF, PDF, kompakt PDF, krypterad PDF,  
   Outline PDF, XPS, kompakt XPS
Skanningsdestinationer 2 100 (enskilda + grupp), LDAP-stöd 
 

 
Skanningsfunktioner   Anteckningar (text / klockslag / datum) för PDF 
   Upp till 400 jobbprogram 
 
n Faxspecifikationer (tillval) 
Faxstandard   Super G3 (tillval)
Faxsändning   Analog, i-fax, färg i-fax (RFC3949 -C) IP-fax
Faxupplösning   Max.: 600 x 600 dpi (ultrafin) 
Faxkomprimering   MH, MR, MMR, JBIG  
Faxmodem    Upp till 33,6 Kbps  
Faxmottagare   2 100 (enskilda + grupp)  
Faxfunktioner   Polling 
   Tidsväxling 
   PC-fax 
   Kvitto till säker box 
   Kvitto till e-post, FTP, SMB 
   Upp till 400 jobbprogram 
 
n Specifikationer för boxfunktion  
Max. antal boxar   1 000
Max. antal dokument    Upp till 3 000 dokument eller 10 000 sidor
Boxtyper   Publik, privat (med lösenord eller verifiering),  
   grupp (med verifiering)
Systemboxar    Säker utskrift, utskrift av krypterad PDF,  
   faxmottagning, fax-polling 
Funktioner för boxar   Utskrift av sparade jobb, kombinera jobb,  
   nedladdning, sändning (e-post, FTP, SMB och fax),  
   kopiering mellan boxar  
 
n Systemspecifikationer 
Systemminne   2048 MB
Hårddisk   250 GB
Gränssnitt   10 Base-T/100 Base-T/1000 Base-T Ethernet
   USB 2.0
Nätverksprotokoll   TCP/IP (IPv4 / IPv6) 
   IPX/SPX 
   NetBEUI 
   AppleTalk (EtherTalk) 
   SMB 
   LPD 
   IPP 
   SNMP 
   HTTP
Ramtyp (frame type)   Ethernet 802.2 
   Ethernet 802.3 
   Ethernet II 
   Ethernet SNAP
Automatisk dokumentmatare  Upp till 100 original 
   A6 – A3 
   35 – 210 g/m2

Pappersformat   A6 – A3 utfallande 
   Egna pappersformat   
   Banderollformat max. 1 200 x 297 mm
Pappersvikter   64 – 271 g/m2

Papperskapacitet   Standard: 1 150 ark 
   Max.: 3 650 ark
Kassett 1   500 ark 
   A5 – A3 
   60 – 256 g/m2

Kassett 2   500 ark 
   A5 – A3+ 
   60 – 256 g/m2

Kassett 3 (tillval)   500 ark 
   A5 – A3 
   60 – 256 g/m2

Kassett 3 + 4 (tillval)   2 x 500 ark 
   A5 – A3 
   64 – 256 g/m2

Tekniska specifikationer

bizhub C220/C280/C360, tillval



Storkassett   2 500 ark 
   A4 
   60 – 256 g/m2

Manuell matning   150 ark 
   A6 – A3+, egna format, banderoll 
   60 – 271 g/m2

Automatisk duplex   A5 – A3 utfallande 
   64 – 256 g/m2

Efterbehandling (tillval) Förskjutning, gruppering, sortering, häftning,  
   hålslagning, sadelvikning, häfte
Kapacitet (med efterbehandlare) max. 3 200 ark
Kapacitet (utan efterbehandlare) max. 250 ark
Häftning   50 ark eller 48 ark + 2 omslagsark  
   (upp till 209 g/m2)
Häftningskapacitet    max. 1 000 ark
Häften   15 ark eller 14 ark + 1 omslagsark  
   (upp till 209 g/m2)
Häfteskapacitet   75 ark (fack)
Utskrifts-/kopieringsvolym Max.: 35 000 (C220) 
(per månad)   Max.: 45 000 (C280) 
   Max.: 60 000 (C360)
Tonerns livslängd   Svart 29 000 
   CMY 26 000
Framkallarens livslängd Svart 570 000 
   CMY 115 000
Trummans livslängd   Svart 70 000 (C220), 100 000 (C280), 120 000 (C360) 
   CMY: 55 000 (C220), 75 000 (C280), 90 000 (C360)
Strömförbrukning   220 – 240 V / 50 / 60 Hz 
   Mindre än 1,5 kW 
Systemets mått (B x D x H, mm) 643 x 842 x 770
Vikt   Cirka 98 kg 
 
n Systemfunktioner
Säkerhet   ISO15408 EAL3 (under utvärdering) 
   IP-filtrering och portblockering 
   Nätverkskommunikation med SSL2, SSL3 och TSL1.0 
   Stöd för IPsec 
   Stöd för IEEE 802.1x 
   Användarverifiering, verifieringslogg 
   Säker utskrift 
   Överskrivning av hårddisk (8 standardtyper) 
   Hårddiskkryptering (AES 128) 
   Automatisk rensning av minnet 
   Konfidentiell faxmottagning 
   Krypterade utskriftsdata 
   Kopieringsskydd och kopiering med lösenord
Konton   Upp till 1 000 användarkonton  
   Stöd för Active Directory 
   (användarnamn + lösenord + e-post + smb-mapp) 
   Definiering av behörigheter 
   Biometrisk verifiering (fingerven) som tillval 
   IC-kortverifiering (IC-kortläsare) som tillval
Program   PageScope Net Care Device Manger 
   PageScope Data Administrator 
   PageScope Box Operator  
   PageScope Direct Print 
   Print Status Notifier 
   Driver Packaging Utility 
   Log Management Utility

tekniska specifikationer, bizhub C220/C280/C360

* Uppvärmningstiden kan variera beroende på miljö och användning



n Alla specifikationer som gäller papperskapacitet förutsätter A4-papper på 80 g/m2.
n Alla specifikationer som gäller skannings, kopierings- eller utskriftshastigheter använder A4-format som skannas, kopieras eller skrivs ut liggande i flersidigt 

simplexläge.
n Stöd och tillgänglighet av specifikationer och funktioner är beroende av operativsystem, program, nätverksprotokoll såväl som nätverks- och systemkonfigurationer.
n Den angivna livslängden för skrivarens olika förbrukningsvaror är baserad på särskilda utskriftsförhållanden, bland annat vad gäller sidtäckningen för en viss pappers-

storlek (5 % sidtäckning för A4).  
Förbrukningsvarornas faktiska livslängd varierar beroende på användningen och andra utskriftsvariabler, bland annat sidtäckning, pappersstorlek, typ av media, 
kontinuerlig eller periodisk användning, lufttemperatur och luftfuktighet. 

n Vissa produktillustrationer innehåller tillbehörsutrustning.
n Specifikationer och tillbehör baseras på tillgänglig information vid publiceringen och kan ändras utan föregående meddelande. 
n Priser och specifikationer från Konica Minolta är angivna med förbehåll för eventuella fel.
n Microsoft, Windows och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
n Alla övriga varu- och produktnamn kan vara registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive innehavare.
n Tryckt på en Konica Minolta.

Konica Minolta 
Business Solutions Europe GmbH
Europaallee 17 
30855 Langenhagen • Tyskland
Tfn: +49 (0) 511 74 04-0
Fax: +49 (0) 511 74 10 50
www.konicaminolta.eu

Konica Minolta Business Solutions Sweden AB
E-post: business@konicaminolta.se, www.konicaminolta.se

Solna HK: Box 9060 (Solna strandväg 96), 171 09 Solna, Tfn: 08-627 75 00, Fax: 08-627 75 57
Malmö: Box 181 (Jörgen Kocksgatan 9), 201 21 Malmö, Tfn: 040-669 73 00, Fax: 040-669 73 20
Helsingborg: Berga allé 3, 254 52 Helsingborg, Tfn: 042-24 99 70, Fax: 042-15 50 10
Göteborg: Olof Asklunds gata 6, 421 30 Västra Frölunda, Tfn: 031-709 94 50, Fax: 031-47 49 45


