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V každom pracovnom procese sa už v dnešnej dobe objaví farba v tej či onej podobe. Farebný výstup síce nie je vždy potrebný, ale 
farba na vstupe cez farebné skenovanie je v každej modernej kancelárii nevyhnutnosťou. Farba je nepostrádateľná pri elektronických 
pracovných procesoch v tímoch, pracovných skupinách a oddeleniach viacmenej v každej oblasti vrátane bankovníctva, finančníctva a 
poisťovníctva, účtovníctva a personalistiky. Konica Minolta uspokojuje tieto požiadavky vďaka svojej rade inovatívnych profesionálov pre 
pracovné procesy, ktoré kombinujú komplexné vlastnosti na výstupe v čiernobielej a flexibilné a kreatívne funkcionality na vstupe vo 
farbe.
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Možnosti pracovného procesu

 Vďaka rýchlym a efektívnym vlastnostiam farebného skenovania  
je integrácia zariadení bizhub 223, bizhub 283, bizhub 363 
a bizhub 423 do akéhokoľvek pracovného procesu bezprob-
lémová. V kombinácii s rýchlosťou čiernobielych výstupov až 
22/28/36/42 strán za minútu zvyšujú produkciu v kancelár-
skom prostredí. Ako multifunkčné zariadenia formátu A3 
poskytujú komplexnú funkcionalitu kancelárskej komunikácie a 
samozrejme tlač, kopírovanie, skenovanie a fax.  

 V kombinácii s efektívnymi všestrannými softvérovými aplikáciami 
spoločnosti Konica Minolta sú zariadenia bizhub 223, 283, 363 a 
423 ideálnymi nástrojmi pre prácu s dokumentami a distribúciu 
v rámci pracovného procesu a pomáhajú šetriť čas a redukovať 
náklady. Tieto multifunkčné zariadenia perfektne dopĺňajú portfólio 
Konica Minolta bizhub, ktoré pokrýva rýchlosti od 22 do 75 strán 
za minútu pri čiernobielej tlači a od 22 do 50 strán za minútu  
vo farbe. Všetky tieto multifunkčné zariadenia majú univerzálny 
dizajn, držia sa konceptu bizhub aj svojimi funkciami, prevádzko-
vými vlastnosťami a možnosťou rozšírenia rôznymi aplikáciami a 
riešeniami. 

Čiernobieli profesionáli 



Rýchle skenovanie vo farbe a 

èiernobielo

bizhub 223, 283, 363 a 423 sú perfektné nástroje v každej 
situácii, ktorá vyžaduje produktívne farebné skenovanie s 
čiernobielou tlačou alebo kopírovaním. Ako vysoko efektívne 
a všestranné skenery až do formátu A3 eliminujú potrebu 
ďalšieho samostatného skenovacieho zariadenia. 

Všetky štyry zariadenia skenujú do 70 originálov za minútu vo 
farbe aj čiernobielo. Komplexné funkcie skenovania ako sken 
do emailu (Home), FTP, SMB, sken do schránky (potrebný pevný 
disk), sken na USB, a TWAIN sken sú štandardom a spracúvajú 
všetky relevantné formáty ako JPEG, TIFF, PDF, kompaktné PDF, 
XPS a kompaktné XPS. 

Rovnako, ako pri ostatných inovatívnych produktoch z bizhub 
portfólia, séria bizhub 423 disponuje technológiou bEST. bEST 
poskytuje vstupnú bránu pre spracovanie dokumentov a dis-
tribúciu aplikácií, vďaka ktorým sú títo profesionáli v pracov-
ných procesoch ideálnymi nástrojmi pre tímy, pracovné skupiny 
a menšie oddelenia.  

Spracovanie a distribúcia 

dokumentov

Medzi nevyhnutné potreby v kancelárii patria digitalizácia a 
indexovanie dokumentov; implementácia OCR, konverzia do 
špecifických formátov súborov ako PDF/A a priama distribúcia 
dokumentov do existujúcich aplikácií, s ktorými pracujete. Sériu 
bizhub 423 možno voliteľne rozšíriť o veľmi prínosné a kom-
plexné možnosti spracovania a distribúcie dokumentov.

.

Keďže softvér sa integruje priamo do panela multifunkčného 
zariadenia, nie je potrebný žiaden ďalší hardvér. Procesy 
archivácie dokumentov môžu začať napríklad priamo na paneli 
zariadenia bizhub, ktorý umožňuje vkladanie všetkých potreb-
ných informácií (ako napr. typ dokumentu) a ďalšie indexové 
polia počas skenovania. Žiadna následná manipulácia s doku-
mentom vo vašom počítači nie je tak potrebná.

Navyše široký výber voliteľných konektorov poskytuje prístup k 
takmer akejkoľvek "backend" aplikácii vrátane systémov pre 
správu dokumentov, ECM systémov, Microsoft® SharePoint, a 
ďalšie. 

Takto technológia bEST umožňuje jednoduchú adaptáciu za-
riadení série bizhub 423, aby sa možnosti čo najviac priblížili 
potrebám prostredia klienta. 

Konfigurácie

Výkon, inovácia a efektivita

Hlavné vlastnosti Hlavné výhody

Rýchle skenovanie Flexibilita a všestrannosť vďaka                                                                                                                                            
vo farbe a čiernobielo       bezproblémovej integrácii 
 do akéhokoľvek pracovného
 procesu, vo farbe alebo čiernobielo

bEST – technológia Jednoduché prispôsobenie 
rozširujúca vlastnosti potrebám prostredia klienta
zariadení bizhub 

Spracovanie Efektívna integrácia 
a distribúcia  papierových a elektronických 
dokumentov informácií pre ďalšie spracovanie, 
 zdieľanie atď.

Integrované Bežné operácie cez panel 
aplikácie zariadenia bizhub; žiadna potreba 
 ďalšieho hardvéra (skener, PC)



Zúètovanie nákladov 

PageScope Account Manager umožňuje centrálny zber detail-
ných dát z počítadiel všetkých registrovaných zariadení a taktiež 
kalkulácie nákladov na tlač – a toto všetko cez jednoduché 
rozhranie. Počítadlá nemusia byť už viac spúšťané individuálne, 
čo administrátorom šetrí čas a námahu. Individuálne nastavenia 
limitov na každého užívateľa redukujú objemy tlače a náklady na 
tlač. Limitácie objemov tlače jednotlivých užívateľov sú spoľahlivo 
monitorované na všetkých zariadeniach v sieti a tým je kontrola 
nákladov ešte efektívnejšia. Vďaka rýchlemu prístupu 
k detailným informáciám o rozúčtovaní na oddelenia a projekty 
je Account Manager perfektným nástrojom zvyšujúcim
povedomie o cene za výstupy medzi užívateľmi a rovnako opti-
malizuje objemy tlače. Na druhej strane detailné reporty uľahčujú 
optimalizáciu tlačovej infraštruktúry podľa výkazov o používaní.  
Toto všetko značne zvyšuje efektivitu a produktivitu. 

Úplná kompatibilita 

Autentifikácia užívate¾ov

Centrálna správa užívateľov a užívateľských práv je jednoduchá 
cez PageScope Authentication Manager.  Administrátori jedno-
ducho a rýchlo nastavia detaily, pričom ocenia vyššiu efektivitu 
a ušetrený čas. Užívatelia majú úžitok z väčšej flexibility a 
pohodlia pri okamžitej autentifikácii cez skener prsta alebo 
prostredníctvom bezkontaktnej čípovej karty. 

Autentifikácia je tiež predpokladom pre "follow-me" tlač, ktorá 
poskytuje užívateľom novú dimenziu komfortu a zabezpečenia. 
Nielenže sú pracovné procesy s využitím "follow-me" tlače 
ideálne pre prácu s dôvernými dokumentami,  ale naviac táto 
funkcionalita uľahčuje otpimalizáciu tlačových procesov. Obe 
možnosti, nasledovanie tlačovej úlohy a zabezpečená tlač sú 
dostupné na každom systéme v sieti, ktorý je schopný pracovať 
s technológiou bEST OpenAPI. 
Kedže tlačová úloha sa vyvolá priamo pri zariadení, vytlačené 
informácie sú spoľahlivo chránené a dostanú sa do rúk len 
osobe, ktorá odoslala požiadavku cez svoj PC. Jednoduchá, 
ale efektívna metóda zabráni plytvaniu papierom a redukuje 
objemy tlače. Navyše výstupná priehradka nie je viac preplnená 
prebytočnými výtlačkami, ktoré sa môžu dostať do nesprávnych 
rúk.
Autentifikácia je taktiež ideálny nástroj pre implementáciu 
efektívneho znižovania nákladov vďaka optimalizácii tlačových 
procesov prostredníctvom zariadení, ktoré môžu nahradiť 
osobné tlačiarne.



Správa zariadení 

PageScope Net Care Device Manager slúži na centralizovanú 
implementáciu systémových sieťových konfigurácií a monito-
rovanie stavu zariadení. Aplikácia umožňuje rýchly a flexibilný 
monitoring zariadení v sieti, ich disponibility a zaťaženia a 
značne zjednodušuje správu.  Efektívne vyvolávanie stavu 
zariadení a automatická emailová notifikácia zabezpečuje 
okamžité upozornenie na problémy a tak zabraňuje obmedze-
niam pri tlači. To maximalizuje bezproblémovu prevádzku, 
zvyšuje produktivitu všetkých zaregistrovaných výstupných 
zariadení a má pozitívny dopad na celkovú produktivitu 
kancelárie.

Automatizovaný servis

CS Remote Care je revolučný systém diaľkovej diagnostiky 
multifunkčných zariadení, ktorý zabezpečí vašej firme proak-
tívnu a flexibilnú servisnú podporu. Všetky relevantné systé-
mové informácie sú prenášané priamo na servis spoločnosti 
Konica Minolta automatizovaným procesom, ktorý nevyžaduje 
zásah užívateľa. Priamy prenos akéhokoľvek technického prob-
lému z výstupného zariadenia na servis Konica Minolta mini-
malizuje prestoje a odstraňuje potrebu servisných hlásení. 

Získavanie údajov  z počítadiel a ich následné odovzdávanie 
servisu Konica Minolta je minulosťou. CS Remote Care poskytu-
je automatizovanú logistiku, pravidelnú kontrolu stavu spotreb-
ného materiálu a objednávky zásob. Manuálne objednávky nie 
sú viac potrebné; spotrebný materiál je doručený automaticky a 
spoločnosti majú osoh z efektívnej optimalizácie práce. 

Hlavné vlastnosti Hlavné výhody

Účtovanie Efektívna a centralizovaná 
pracovných procesov kontrola nákladov s minimálnou
 námahou administrátora

Tlač s funkciou Podporuje optimalizáciu tlačovej 
Follow-me fronty a chráni dôverné údaje;                                                                                                                                           
                                      znižuje spotrebu papiera

Organizácia Pokroková produktivita pracovných  
pracovných procesov procesov, ktorá   šetrí                                                                                                                                            
                                      čas  vďaka centrálnemu                                                                                                                                      
                                      manažmentu všetkých zariadení v                                                                                                                                                
                                      sieti 

CS Remote Care Plynulá prevádzka zariadení 
 bez neočakávaných prestojov a
 s maximálnou systémovou                                                                                                                                       
                                      dostupnosťou
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Úplná kompatibilita

Rovnako ako ostatné multifunkčné zariadenia v portfóliu 
Konica Minolta, bizhub 223/283/363/423 disponuje vlastnou 
technológiou kontrolera Emperon™, ktorá zaručí bezproblé-
movú integráciu zariadení do akejkoľvek sieťovej štruktúry a  
poskytuje kompatibilitu s akýmkoľvek virtuálnym prostredím 
klienta. 
So štandardnou podporou PCL, PostScript 3, PDF a XPS 
poskytuje Emperon™ maximálnu kompatibilitu a  taktiež pod-
poruje CITRIX; ovládače pre Windows sú certifikované WHQL. 
Zariadenia bizhub 223/283/363/423 majú taktiež certifikáciu 
SAP; spoločnosť Konica Minolta je Gold Partner v programe SAP 
Printer Vendor. Užívatelia ocenia jednoduchú a bezproblémovú 
inštaláciu, vysokú spoľahlivosť a podporu SAP.

Maximálna bezpeènosť

Zariadenia bizhub 223, 283, 363 a 423 spĺňajú bezpečnostné 
normy a sú certifikované ISO 15408 EAL3. Táto oficiálna 
bezpečnostná certifikácia reprezentuje medzinárodné 
štandardy a vyzdvihuje bezpečnostné technológie spoločnosti 
Konica Minolta. Všetky štyry systémy možno zapojiť do 
zabezpečenej siete s autentifikáciou klienta cez IEEE 802.1x; 
ponúkajúc bezpečnú sieťovú komunikáciu šifrovaním cez IPsec 
protokol a funkcie štandardného HDD šifrovania na ochranu 
všetkých dát na pevnom disku pred neoprávneným používaním. 

Dôležité aspekty pre
   korporátne potreby

Overenie užívateľa cez voliteĺný skener odtlačkov prsta alebo 
bezkontaktnou čípovou kartou spoľahlivo obmedzuje prístup len 
pre oprávnených užívateľov a je pohodlnejšie ako bežné spô-
soby zadávaním užívateľského mena a hesla.

Jednoduchá prevádzka

Vďaka extrémne tichej prevádzke sú zariadenia bizhub 
223/283/363/423 veľmi pohodlné aj ak pracujete v ich tesnej 
blízkosti a perfektne sa hodia na inštaláciu na akomkoľvek 
mieste vrátane otvorených priestorov. Užívateľský komfort je 
obohatený množstvom špeciálnych prvkov systému ako napr. 
animovaná navigácia a pomoc užívateľovi.  Voliteľná klávesnica 
ďalej podporuje jenoduché ovládanie. Tlačový ovládač MyTab 
ešte naviac uľahčuje prácu so zariadením vďaka možnosti 
individuálne kombinovať často používané funkcie a nastavenia 
užívateľa v jednom nastavení obrazovky. Firemné prostredie  
ocení minimálnu potrebu zaškolenia sa:  práca so zariadeniami 
série bizhub 423 je možná prakticky bez prípravy.



Ekologicky pôsobivý

bizhub 223/283/363/423 sú charakteristické početnými 
vlastnosťami, vďaka ktorým šetria energiu a sú certifikované 
Energy Star a German Blue Angel. Zariadenia zaujmú veľmi níz-
kymi hodnotami TEC, ktoré zostávajú hlboko pod predpísanými 
hodnotami Energy Star a vyzdvihujú ekologickú prevádzku. 
TEC hodnoty zahŕňajú priemernú spotrebu energie počas jed-
ného týždňa. Dokonca aj s voliteľným príslušenstvom, ako je 
napr. finišer, majú tieto zariadenia extrémne nízku spotrebu. 
Vďaka tomu sú zariadenia zo série bizhub 423 nielen šetrné k 
životnému prostrediu, ale aj pomáhajú znižovať prevádzkové 
náklady.  

Jedným z kľúčových faktorov ekologickej prevádzky je unikátny 
polymerizovaný toner Simitri® HD spoločnosti Konica Minolta: 
vďaka nízkej fixačnej teplote sa skracuje čas zahrievania a 
znižuje sa spotreba energie a CO2 emisie. Polymerizovaný 
toner Simitri® HD je čiastočne vyrobený na rastlinnej báze, 
využitie biomasy, ako aj jeho celkový proces výroby reflektujú 
požiadavky modernej uvedomelej spoločnosti.

S režimom zníženej spotreby a režimom spánku ponúka séria 
bizhub 423 dva úsporné režimy, ktoré redukujú spotrebu energie 
v čase nečinnosti. Z oboch režimov sa zariadenie reštartuje auto-
maticky keď začne užívateľ pracovať s panelom zariadenia, alebo 
ak je do zariadenia odoslaná tlačová úloha. Prichádzajúce faxy 
nereštartujú zariadenie, ale sú ukladané do zabezpečenej pamäti, 
až pokým je činnosť zariadenia aktivovaná iným procesom.

Hlavné vlastnosti Hlavné výhody

Technológia kontrolera Jednoduchá inštalácia 
Emperon™ a najvyššia spoľahlivosť 
 vďaka bezproblémovej systémovej                                                                                                                                       
                                      integrácie a WHQL-certifikovaným                                                                                                                              
                                      ovládačom 

ISO 15408EAL3 Certifikované bezpečnostné  
certifikácia prvky na ochranu
 firemných dát
 

Jednoduchá operácia Intuitívna manipulácia šetrí
a intuitívny dizajn používateľovi čas; komfort vďaka
 nízkej hlučnosti, možnosť pracovať v                                                                                                                                                
                                      tesnej blízkosti zariadenia

Ekologické prevedenie Podporuje environmentálne                                                                           
 povedomie pri kúpe a pomáha
 redukovať prevádzkové náklady

Minimálny ekologický dopad 

V súlade s normami ISO 14001 presadzuje spoločnosť Konica 
Minolta procesy založené na ohľaduplnosti k životnému pros-
trediu. Tieto environmentálne snahy sa odrážajú vo všetkých 
štádiách výrobného procesu vrátane využívania recyklovaného 
materiálu ako je to len možné a taktiež spotrebný materiál 
vyrobený tak, aby bolo možné jednoducho a rýchlo separovať 
komponenty v rámci prípravy na recykláciu. 

Toto je časť výrobného konceptu s nulovým odpadom, ktorým sa 
spoločnosť Konica Minolta snaží minimalizovať ekologický dopad 
svojich produktov vďaka účinným environmentálnym aktivitám 
počas všetkých fáz výrobného a životného cyklu produktov. 



1.

2.

IC-čítačka kariet
Rôzne technológie 
kariet

Biometrická
autentifikácia
AU-102

Veľkokapacitný 
zásobník
PC-409

2x Univerzálny 
zásobník
PC-208

1x Univerzálny 
zásobník
PC-109

Jednoduchý
stolík
DK-508

Bezpečnostný 
čip
SC-507

Zošívací finišer
FS-527

Zošívací finišer
FS-529

Oddeľovacia
priehradka
JS-505

Oddeľovacia
priehradka
JS-603
Skladacia 
jednotka
SD-509

Bezpečnostný 
čip
PK-517

i-Option
licencia
LK-101v2

i-Option
licencia
LK-102

i-Option 
licencia
LK-105

i-Option pamäť
UK-203

Kryt originálov*
OC-509

Podávač dokumentov*
DF-621

I/F kit
EK-605

Držiak klávesnice
KH-101

I/F kit
EK-604

Pracovný stôl
WT-506

Faxová karta
FK-508

Faxová montážna
sada
MK-726

Pevný 
disk*
HD-516

Príslušenstvo bizhub 223/283/363/423

*Možnosti po modrej línii sú štandardné pre bizhub 363/423



Popis príslušenstva bizhub 223/283/363/423

Možnosti dokonèovania bizhub 223/283/363/423

*Príslušenstvo štandardne pre bizhub 363/423

2-bodové 
zošívanie

rohové
zošívanie

 
mixplex/mixmedia 4-dierové 

dierovanie

bizhub 223/283/363/423 Komunikačné centrá s rýchlosťou tlače 22/28/36/42  
 strán/min. čb,                                                                                                                                              
                                                   Štandardný tlačový kontroler EmperonTM s PCL 6
 PostScript 3, PDF 1.7 a XPS podpora. Kapacita papiera 
 500 + 500 hárkov a 150 hárkov ručný podávač. 
 Médiá A6 - A3 a 60 –210 g/m2. 2 GB pamäť, 
 a Gigabit Ethernet štandard. bizhub 363/423 sú štandardne 
 vybavené ADF a 250 GB pevným diskom.
DF-621 Podávaè dokumentov*  Automatické podávanie dokumentov do 100 originálov 
OC-509 Kryt originálov Kryt namiesto ADF 
FS-527 Zošívací finišer  zošívanie 50 hárkov, výstupná kapacita 3,200 hárkov 
PK-517 Dierovacia jednotka 4 - dierové dierovanie 
JS-603 Odde¾ovacia priehradka Oddeľovanie kópií, výtlačkov a faxov na výstupe pre FS-527
SD-509 Skladacia jednotka  Dokončovanie brožúr
FS-529 Zošívací finišer  50 hárkové zošívanie, výstupná kapacita 300 hárkov 
JS-505 Odde¾ovacia priehradka Oddeľovanie kópií, výtlačkov a faxov na výstupe 
PC-109 1x Kazeta A5 – A3; 1 x 500 hárkov; 60 – 90 g/m2 
PC-208 2x Kazeta A5 – A3; 2 x 500 hárkov; 60 – 90 g/m2

PC-409 Ve¾kokapacitná kazeta A4; 2,500 hárkov; 60 – 90 g/m2 

DK-508 Jednoduchý stolík Skladovanie papiera  
AU-102 Biometrická  Snímač prsta
autentifikácia  
IC- Èítaèka kariet IC-čítačka kariet pre rôzne typy kariet 
KH-101 Stojan na klávesnicu  Umiestnenie USB klávesnice 
EK-604 I/F sada pripojenie USB klávesnice 
EK-605 I/F sada  pripojenie USB klávesnice a Bluetooth
MK-726 Faxová montážna sada I/F doska pre fax FK-508 
FK-508 Fax board  Faxová karta Super G3 fax 
WT-506 Pracovný stôl  Umiestnenie autentifikačného zariadenia 
LK-101v2 i-Option licencia  Web prehliadač, Image panel 
LK-102 i-Option licencia  PDF rozšírenie 
LK-105 i-Option licencia  Prehľadávateľné PDF 
UK-203 i-Option pamäť  Rozšírenie pamäte pre i-Option
HD-516 Pevný disk* i-Option, box, autentifikácia,  animovaná pomoc,  
 mobilná tlač, atď.  Štandard pre  bizhub 363/423
SC-507 Bezpeènostný èip          Ochrana proti kopírovaniu

obojstranná
tlaè

brožúra triedenie



 Kopírovacie zariadenie
Proces kopírovania Elektrostatické laserové kopírovanie; Tandem; nepriame
Toner  Simitri® HD - polymerizovaný toner
Rýchlosť 22 kópií/min. (bizhub 223)
kopírovania/tlaèe A4 28 kópií/min. (bizhub 283)
(jednostranne) 36 kópií/min. (bizhub 363)
 42 kópií/min. (bizhub 423)
Rýchlosť 14 kópií/min. (bizhub 223)
kopírovania/tlaèe A3 16 kópií/min. (bizhub 283)
(jednostranne) 20 kópií/min. (bizhub 363)
 21 kópií/min. (bizhub 423)
Rýchlosť automatickej 22 kópií/min. (bizhub 223)
obojstrannej tlaèe A4 28 kópií/min. (bizhub 283)
(jednostranne) 36 kópií/min. (bizhub 363)
 42 kópií/min. (bizhub 423)
Prvá kópia/výtlaèok 4.2 sek. (bizhub 223/283)
 3.6 sek. (bizhub 363/423)
Èas zahrievania cca. 25 sek.* (bizhub 223/283 bez HDD)
 cca. 30 sek.* (bizhub 363/423)
Rozlíšenie 600 x 600 dpi
Gradácia 256 stupňov
Kópie 1–9,999
Formát originálu A5 – A3
Zväèšenie 25 – 400% po 0.1% v krokoch; Automatický zoom
Funkcie kopírovania Kapitola, vkladanie listov a krycích listov
 Kontrolný výtlačok (tlač, obrazovka s HDD)
 Úprava kontrolného výtlačku
 Funkcia Digital art
 Pamäť úloh
 Viacnásobné zväčšenie (Plagátová tlač) Opakovanie obrazu
 Sútlač; Vodoznak; Pečiatka; Ochrana pred kopírovaním
 Kopírovanie ID kariet

 Tlaèiareò
Rozlíšenie Ekvivalent k 1,800 x 600 dpi
Kontroler CPU MPC8533E @ 667 MHz
Tlaèový jazyk PCL 6
 PCL 5e/c (XL3.0)
 PostScript 3 (CPSI 3016)
 XPS
Operaèný systém Windows 2000/XPx32/XPx64
 Windows VISTA x32/x64
 Windows 7 x32/x64
 Windows Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64
 Windows DPWS podpora
 Macintosh 9.2/10.2/10.4
 Unix/Linux/Citrix
Fonty 80x PCL Latin 
 137x PostScript 3 Emulation Latin
Funkcie tlaèe Priama tlač PCL, PS, TIFF, JPEG, XPS, 
 PDF a šifrované PDF
 Mixmedia a Mixplex
 Programovanie úloh “Easy Set”
 Sútlač; Vodoznak; Pečiatka; Ochrana pred kopírovaním

 Skener
Rýchlosť skenovania Farebne/čb 70 originálov/min. (300 dpi cez DF)
 Farebne/čb 42 originálov/min. (600 dpi cez DF)
Rozlíšenie skenovania Max.: 600 x 600 dpi
Režimy skenovania Sieťový TWAIN sken
 Sken do eMailu (Sken-to-Me)
 Sken na FTP
 Sken na SMB (Sken-to-Home)
 Sken do schránky (potrebný HDD)
 Sken na WebDAV
 Sken cez DPWS
 Sken na USB

Formáty JPEG; TIFF; PDF; kompaktné PDF; Zašifrované PDF; Obrysové PDF; 
 prehľadávateľné PDF (voliteľne); XPS; kompaktné XPS
Ciele skenovania 2,100 (jednotlivec + skupina); podpora LDAP
Funkcie skenovania Anotácia (text/čas/dátum) pre PDF (potrebný HDD)
 400 prednastavených programov

 Fax 
Fax štandard Super G3 (voliteľne)
Prenos faxu Analógovo; i-Fax (s HDD); IP-Fax (s HDD)
Rozlíšenie faxu Max.: 600 x 600 dpi (ultra-jemný)
Kompresia faxu MH, MR, MMR, JBIG
Modem 33.6 Kbps
Ciele faxovania 2,100 (jednotlivec + skupina)
Funkcie faxu Vyžiadaný príjem; Odloženie odoslania; PC-Fax
 Prijímanie do dôvernej schránky (potrebný HDD)
 Prijímanie do emailu; FTP; SMB
 400 prednastavených programov

 Užívate¾ská schránka (potrebný HDD) 
Max. poèet užívate¾ských 1,000                                                                        
schránok 
Max. spoèet dokumentov, 3,000 dokumentov alebo 10,000 strán                                   
ktoré možno uchovávať
Typy užívate¾ských verejná, osobná (s heslom alebo autentifikáciou)                        
schránok                            skupinová (s autentifikáciou)
Typy systémových Zabezpečená tlač, tlač šifrovaného PDF, prijímanie faxu                                                                                                                                             
schránok                            Vyžiadaný príjem faxu
Funkcionalita užívate¾skej   Dotlač; kombinácia; sťahovanie; 
schránky posielanie (email, ftp, smb a fax); kopírovanie medzi schránkami

 Systém
Systémová pamäť 2,048 MB
Pevný disk systému 250 GB 
 (voliteľne pre bizhub 223/283, štandard pre bizhub 363/423)
HDD potrebný pre Kompletná funkcionalita schránky (vrátane zabezpečenej tlače), 
 Animovaná nápoveda, i-Option, PSES, mobilná tlač, OpenAPI
 Funkcie kopírovania: Prednastavený program, Sútlač
 Funkcie tlače: Zabezpečená tlač
 Funkcie skenovania: Komentár k skenu
 Funkcie faxu: I-FAX, IP-Fax
 Autentifikácia: PageScope Authentication Manager
 Priama tlač z USB: šifrované PDF  
Rozhranie 10/100/1,000 Base-T Ethernet
 USB 2.0
Sieťové protokoly TCP/IP (IPv4/IPv6)
 IPX/SPX
 NetBEUI
 AppleTalk (EtherTalk)
 SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Typy sietí  Ethernet 802.2
 Ethernet 802.3
 Ethernet II
 Ethernet SNAP
Automatický podávaè 100 originálov
dokumentov A6–A3
(volite¾ne pre bizhub 35–128 g/m2 jednostranne
223/283, štandard pre 50–128 g/m2 obojstranne 
bizhub 363/423) 
Ve¾kosti papiera A6–A3
 Užívateľské veľkosti papiera (90–297 x 139.7– 431.8 mm)
Gramáž papiera 60–210 g/m2

Vstupná kapacita papiera Štandard: 1,150 hárkov
 Max.: 3,650 hárkov
Zásobník 1 500 hárkov
 A5–A3
 60–90 g/m2

Zásobník 2 500 hárkov
 A5–A3
 60–90 g/m2

bizhub 223/283/363/423, technická špecifikácia

Technická špecifikácia bizhub 223/283/363/423

* Čas  zahrievania sa môže líšiť v závislosti od podmienok prostredia a spôsobu použitia



Zásobník 3 (volite¾ne) 500 hárkov
 A5–A3
 60–90 g/m2

Zásobník 3 + 4 (volite¾ne) 2x 500 hárkov
 A5–A3
 60–90 g/m2

Ve¾kokapacitná kazeta 2,500 hárkov
 A4
 60–90 g/m2

Ruèný podávaè 150 hárkov
 A6–A3
 60–210 g/m2

Automatická obojstranná A5–A3
tlaè 60–90 g/m2

Dokonèovacie módy Odsadenie, Skupinkovanie; Triedenie; Zošívanie;                                                                                                                                       
(volite¾ne)                            Dierovanie; Centrálny sklad; Brožúra
Výstupná kapacita Max.: 3,200 hárkov
(s finišerom)
Výstupná kapacita Max.: 250 hárkov
(bez finišera)
Zošívanie 50 hárkov alebo 48 hárkov + 2 krycie listy                                                                                                                                            
                                          (do 209 g/m2)
Výstupná kapacita Max.: 1,000 hárkov                                       
zošívaných dokumentov
Brožúra 15 hárkov alebo 14 hárkov + 1 krycí list (do 209 g/m2)
Výstupná kapacita brožúr 75 hárkov (zásobník)
Mesaèný objem Odporúčaný/Max.: 3,000/7,000 (bizhub 223)
tlaèe/kopírovania Odporúčaný/Max.: 5,000/11,000 (bizhub 283)
 Odporúčaný/Max.: 7,500/17,000 (bizhub 363)
 Odporúčaný/Max.: 10,000/17,000 (bizhub 423) 
Životnosť tonera do 17,500 (bizhub 223/283)
 do 25,000 (bizhub 363/423)
Životnosť do 80,000 (bizhub 223)
fotovalca/štartéra do 100,000 (bizhub 283)
 do 110,000 (bizhub 363)
 do 120,000 (bizhub 423) 
Spotreba energie 220-240 V / 50/60Hz
 menej ako 1.5 KW 
Rozmery  623 x 794 x 700 (bizhub 223/283)
(š x h x v mm) 623 x 799 x 816 (bizhub 363/423)
Váha cca. 66 kg (bizhub 223/283)
 cca. 78 kg (bizhub 363/423)

 Systémové znaky
Zabezpeèenie ISO15408 EAL3 (vyhodnocuje sa)
 IP filtrovanie a blokovanie portov 
 SSL2, SSL3 a TSL1.0 sieťová komunikácia
 IPsec podpora
 IEEE 802.1x podpora
 Užívateľská autentifikácia, záznam autentifikácie
 Zabezpečená tlač (potrebný HDD)
 Prepis pevného disku (8 štandardných typov)
 Šifrovanie dát na HDD (AES 256)
 Automatické vymazanie pamäte
 Príjem dôverného faxu
 Šifrovanie užívateľských tlačových dát
 Ochrana proti kopírovaniu a zaheslovanie kópie
Úètovanie 1,000 užívateľských účtov (100 účtov bez HDD)
 Podpora Active Directory  
 (užívateĺské meno + heslo + email + smb priečinok)
 Nastavenie prístupu k užívateľským funkciám:
 Biometrická autentifikácia (snímač prsta) voliteľné
 Autentifikácia IC-kartou (čítačka IC-kariet) voliteľne
Softvér PageScope Net Care Device Manager
 PageScope Data Administrator
 PageScope Box Operator 
 PageScope Direct Print
 Print Status Notifier
 Driver Packaging Utility
 Log Management Utility
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 Všetky údaje týkajúce sa kapacity papiera sa vzťahujú na papier formátu A4 s gramážou 80 g/m2

 Všetky údaje týkajúce sa rýchlosti skenovania, kopírovania alebo tlače sa vzťahujú na papier formátu A4, ktorý je skenovaný, kopírovaný alebo tlačený ako viacstránková 
úloha, jednostranne.

 Podpora a dostupnosť uvedených údajov a funkcionalít sa môže meniť v závislosti od operačných systémov, aplikácií, sieťových protokolov ako aj od siete a systémovej 
konfigurácie.

 Uvedená predpokladaná životnosť každého spotrebného materiálu sa vzťahuje na špecifické prevádzkové podmienky, ako napr. pokrytie pre jednotlivé veľkosti strán       
(5 % pokrytie pri A4). Aktuálna životnosť spotrebného materiálu sa bude líšiť v závislosti od používania a iných premenných tlače vrátane pokrytia, veľkosti strany, typu 
média, kontinuálnej alebo prerušovanej tlače, teploty a vlhkosti prostredia.

 Niektoré fotografie produktu sú vyobrazené s nainštalovaným voliteľným príslušenstvom.
 Technické zmeny vyhradené
 Microsoft, Windows a logo Windows sú obchodné alebo registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických, resp. ďalších 

krajinách.
 Všetky ostatné obchodné a produktové značky môžu byť registrovanými obchodnými značkami alebo obchodnými značkami ich prípadných držiteľov a sú týmto uznané.

 SAP a všetky logá SAP sú obchodnými alebo registrovanými obchodnými značkami SAP AG v Nemecku, resp. ďalších krajinách.


