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Úspech na dnešných trhoch vyžaduje dobrý produktový mix, šikovný marketing a konkurencieschopné ceny.  
V odvetví tlače to znamená dobrý mix tlačových produktov, spoľahlivé technológie a nákladovo efektívnu   
kalkuláciu.

Tlač 
   s konkurenčnou výhodou

Zariadenie bizhub PRO C754 bolo navrhnuté tak, aby 
nevynikalo len v jednej oblasti, ale aby ponúkalo dobrú 
kombináciu funkcií, technológií a investícií – a tým 
zároveň konkurenčnú výhodu na vedenie úspešného 
tlačiarenského podniku a uspokojenie rôznorodých 
požiadaviek zákazníkov. Rovnako ako jeho funkcie  
sú rôznorodé aj možnosti jeho využitia:

■■ Pre odvetvie komerčnej tlače poskytuje zariadenie 
bizhub PRO C754 základný prístup k digitálnej tlači. 
Jeho dostupná cena znamená, že je bezpečnou 
investíciou, ktorú zvládne každý rozpočet. A vďaka 
jednoduchej obsluhe nevyžaduje takmer žiadne 
zaúčanie a tlačiarenské spoločnosti sa môžu 
sústreďovať na svoje podnikanie.

■■ V odvetví tlačiarenských a kopírovacích služieb sú čas 
peniaze. A systém, ktorý ponúka používateľom zvonka 
samoobslužné kopírovanie, tlač a skenovanie, znižuje 
potrebu obslužných pracovníkov a tým šetrí vlastníkom 
cenný čas. Vďaka intuitívnemu a prispôsobiteľnému 
používateľskému panelu umožňuje zariadenie bizhub 
PRO C754 dosiahnuť požadované výsledky aj nes-
kúseným používateľom. Funkcia tlače transparentov, 
ktorá umožňuje tlačiť pútavé materiály s dĺžkou až  
do 1,2 metra, je jedinečnou prednosťou každej ponuky 

tlače. Kompaktný a pútavý dizajn zariadenia bizhub 
PRO C754 zaujme v každej tlačovej miestnosti.

■■ Pre prostredie reprodukčných oddelení je efekti-
vita kľúčovým kritériom, pretože požiadavky 
musia byť vybavené zručne a dôveryhodne. 
Zariadenie bizhub PRO C754 tieto požiadavky 
spĺňa vďaka tlačovému stroju s neomylným 
výkonom. Funkcie skenovania zariadenia bizhub 
PRO C754 ďalej rozširujú jeho možnosti a umož-
ňujú zmeniť reprodukčné oddelenie na centrálnu 
skenovaciu prevádzku, ktorá ponúka priamu digi-
talizáciu pracovných činností, takže používateľom 
zostane viac času na skutočné potreby.

A v neposlednom rade, zariadenie bizhub PRO 
C754 sa nešpecializuje na čiernobielu alebo farebnú 
produkciu, ale kombinuje ich do jedného hos-
podárneho zariadenia, ktoré ponúka výhody úspory 
nákladov a času najmä v prípade zmiešaných 
tlačových úloh malého objemu.



Všestranné možnosti médií

Komplexné možnosti spracovania médií zaria-
denia bizhub PRO C754 poskytujú vyššiu 
flexibilitu možností výstupu. Štedré možnosti 
vstupu papiera až do 6 650 hárkov v kombinácii 
s možnosťou dopĺňania papiera počas produkcie 
umožňujú obslužným pracovníkom vykonávať aj 
veľkoobjemové úlohy bez prerušenia. Papier   
s veľkosťou od A6 až po A3+ a gramážou až 
do 300 g/m2, ako aj špeciálne médiá, sú spracúvané 
bez problémov, rovnako ako prispôsobené médiá. 
Tlač transparentov na jednotlivé hárky s dĺžkou až 
do 1,2 metra je jedinečným rozšírením sortimentu 
možných tlačových produktov, pretože umožňuje 
tlač špeciálnych produktov, ako sú napríklad pano-
ramatické fotografie, reklamy na okná, nadrozmerné 
zobrazenia produktov a oveľa viac. 

Atraktívne možnosti dokončovania

Priebežné dokončovanie predstavuje dôležitý nárast 
produktivity, keďže tlačové úlohy sa dokončujú 
automaticky a nevyžadujú zásah obslužného pra-
covníka. Zariadenie bizhub PRO C754 môže byť 
vybavené až dvomi finišermi, pričom oba obsahujú 
voliteľné brožúrovacie jednotky na brožúry s polo-
skladom a sedlovým zošívaním v rozsahu až do 80 
strán (20 hárkov), ako aj možnosti automatického 
2- alebo 4-dierového dierovania. V závislosti od vý-
beru finišera získate viacpolohové zošívanie na max. 
50 alebo 100 hárkov na zošívanú jednotku a funkciu 
listového skladu, ktorá je skvelá na automatické 
skladanie faktúr, poštových zásielok a podobných 
výtlačkov s úsporou času. Pre profesionálny vzhľad 
možno k zošitým zásielkam alebo brožúram auto-
maticky pridať obálku na papieri s gramážou až  
do 209 g/m2, čím sa zvýši hodnota finálneho 
tlačeného produktu.

ORU-M a CS Remote Care

Koncept ORU-M a služba CS Remote Care spoloč-
nosti Konica Minolta spoločne s efektívnym servisom 
a údržbou poskytujú poskytovateľom istotu, pretože 
zvyšujú spoľahlivosť, minimalizujú výpadky systému  
a hlavným obslužným pracovníkom zjednodušujú 
samostatnú údržbu.

Koncept ORU-M (správa zariadenia obslužným pracov-
níkom) umožňuje poskytovateľom tlače a obslužným 
pracovníkom v reprodukčných oddeleniach vykonávať 
preventívnu starostlivosť o systém a výmenu niektorých 
dielov bez technickej pomoci spoločnosti Konica Minolta. 
Táto samostatná údržba zachováva vysokú úroveň kva-
lity obrazu a značne znižuje výpadky systému.

V kombinácii so službou CS Remote Care koncept 
ORU-M spoľahlivo zaručuje maximálnu prevádz-
kyschopnosť zariadenia bizhub PRO C754: Zatiaľ čo 
koncept ORU-M umožňuje napríklad pridávať toner  
za chodu, služba CS Remote Care zaručuje, že budete 
mať na sklade dostatočné množstvo tonera!

Aplikácia na monitorovanie na diaľku CS Remote Care 
spoločnosti Konica Minolta zaručuje proaktívnu a vy-
soko flexibilnú podporu: Všetky údaje o príslušných 
systémoch sú prenášané priamo do spoločnosti 
Konica Minolta prostredníctvom automatizovaného 
procesu, ktorý nikdy nevyžaduje zásah používateľa. 
Vďaka neustálej analýze výkonu systému umožňuje 
služba CS Remote Care automatické odosielanie 
správ a preventívnu údržbu, čím sa efektívne zaručuje 
maximálna prevádzkyschopnosť systému. Služba CS 
Remote Care takisto spoľahlivo monitoruje spotrebu 
spotrebných materiálov a zaručuje automatické včasné 
dodanie toneru, takže výpadky zariadenia v dôsledku 
nedostatku tonera sa jednoducho nebudú vyskytovať. 
Služba CS Remote Care pomáha zachovávať bezprob-
lémovú prevádzku zariadenia PRO C754, minimalizovať 
prerušenia a maximalizovať dostupnosť systému.

Produktivita môže mať mnoho aspektov. Ak sa však zvolí správny tlačový systém, znížia sa celkové prevádzkové 
náklady poskytovateľa tlače, čím sa zvýši príjem a ziskovosť. Vhodný tlačový systém zvýši flexibilitu výstupov, teda 
rozšíri portfólio tlačových produktov a celkovú produktivitu. Ak je tlačový systém vybavený automatickými funk-
ciami dokončovania, ušetria sa cenné pracovné sily a zvýši sa produktivita obslužných pracovníkov, zatiaľ čo tech-
nická spoľahlivosť zaručí neustálu prevádzkyschopnosť a všeobecnú produktivitu systému.

Dobrá kombinácia 
    pre produktivitu



S.E.A.D.

Technológia S.E.A.D. vyvinutá spoločnosťou Konica 
Minolta je skratka pre „Screen-Enhancing Active 
Digital Process“ (aktívny digitálny proces vylepšujúci 
rastrovanie) a kombinuje niekoľko technických 
inovácií, ktorými sa zabezpečuje skutočne výnimočná 
reprodukcia farieb pri najvyššej rýchlosti. Táto tech-
nológia pokročilého spracovania farieb od spoločnosti 
Konica Minolta obsahuje tieto dôležité funkcie:

■■ Rozlíšenie tlače 600 x 1 800 dpi x 6 bitov 
S fyzickým rozlíšením tlače 600 x 1 800 dpi a 6-bito-
vou tlačou typu spojitého tónu ponúka zariadenie 
bizhub PRO C754 obrázky a grafické prvky vysokej 
kvality a plynulé gradácie farieb. Ak sa vyžaduje 
jemná reprodukcia čiar a veľmi malé znaky, napríklad 
na mapách a podobných dokumentoch, zariadenie 
bizhub PRO C754 možno prepnúť na rozlíšenie 1 200 
x 1 200 dpi.
■■ Technológia rastrovania 
V závislosti od výskytu rozličných obrazových objek-
tov na jednej stránke – fotografie, grafické prvky 
a text – zariadenie bizhub PRO C754 automaticky 
používa najlepšie rastrovanie tlače na zaručenie 

Kvalita je veľmi dôležitá pre každý tlačový produkt – poskytovatelia tlače musia neustále spĺňať očakávania záka-
zníkov, iba tak si udržia úspešný podnik. Kvalita sa najlepšie zachováva s tlačovým systémom so zabudovanými 
kontrolnými mechanizmami. Len tým možno zabrániť neustálemu dohľadu nad systémom a zabezpečiť, že vlastníci 
a hlavní obslužní pracovníci si nemusia robiť starosti s kvalitou. Vlastné integrované technológie na kontrolu kvality 
spoločnosti Konica Minolta sú S.E.A.D., ARDS a polymerizovaný toner Simitri: 

Dobrá kombinácia  
     pre zaručenú kvalitu
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plynulej, rovnomernej alebo ostrej reprodukcie  
na dosiahnutie vernosti tlačových údajov.
■■ Technológia ITbit 
Technológia spracovania obrysov zlepšuje vzhľad 
znakov tým, že ich stenčuje, takže sa nejavia tučné. 
Spracovaním obrysov sa lepšie reprodukujú biele 
znaky na pozadí s ideálnymi rozmermi a zmenšujú 
sa zúbkované okraje poltónových znakov.
■■ Stabilita obrazu 
Riadenie krátkodobej stability monitoruje počas 
nepretržitej tlače jednotnosť obrazu systému bizhub 
PRO C754, a to bez vplyvu na výkon. Korekcie  
sa vykonávajú úplne automaticky a zlepšujú stabilitu 
kvality obrazu, pričom celý proces významne zvyšujú 
efektivitu produkcie. S cieľom zabrániť prerušeniam 
produkcie systém stability analyzuje prichádzajúce 
tlačové úlohy a vykonáva stabilizáciu na začiatku 
alebo na konci tlačového cyklu.
■■ Uchovávanie a stabilita 
Okrem vnútorného monitorovania systém kontroluje 
aj zmeny okolitej teploty a vlhkosti, pretože aj tieto 
faktory môžu ovplyvniť kvalitu tlače. Zariadenie 
bizhub PRO C754 sa automaticky prispôsobuje 
zisteným zmenám, čím sa zachová stabilita počas 
celého tlačového cyklu.



Technológia ARDS 

Technológia Auto Refining Developer System (ARDS) 
od spoločnosti Konica Minolta zaručuje konštantne 
vysokú kvalitu obrazu pri maximalnom výťažení 
spotrebných materiálov. Inovačná technológia ARDS 
pravidelne obnovuje nosič tonera v zariadení bizhub 
PRO C754. Tým sa pomáha predchádzať zníženiu 
kvality nosiča, zvyšuje sa životnosť vývojky a zvyšuje 
sa kvalita čiernobieleho obrazu. V dôsledku toho 
tento inteligentný systém umožňuje dlhodobé dosa-
hovanie stabilnej kvality obrazu a znižuje náklady  
na čiernobielu tlač.

Polymerizovaný toner Simitri® HD

V produkčnej tlači sú základnými požiadavkami vy-
soká kvalita farebného obrazu a bezchybná hustota 
čiernej farby. Zariadenie bizhub PRO C754 poskytuje 
obe tieto vlastnosti, a to vďaka jedinečnému polyme-
rizovanému toneru Simitri® HD od spoločnosti Konica 
Minolta. Toner Simitri® HD zaručuje bezchybnú kvalitu 
farebného obrazu a vďaka nižšej teplote fixácie pod-
poruje širokú škálu médií.
■■ Vysoko jednotný tvar a výnimočne malé častice
■■ Širší farebný rozsah vďaka hladšej disperzii fareb-
ných pigmentov
■■ Vynikajúca odolnosť voči blednutiu farieb
■■ Vylepšená trvácnosť: Odolné voči odlupovaniu a dá 
sa skladať bez zníženia kvality tlače
■■ Na dosiahnutie skvelých výsledkov stačí menšie 
pokrytie tonerom
■■ Fixačný proces bez použitia oleja
■■ Širšia škála médií a nižšia spotreba energie vďaka 
nižšej teplote fixácie
■■ Proces výroby priaznivý voči životnému prostrediu 
so značne nižšími emisiami.

Polymerizovaný toner Simitri® HD Štandardný toner

Štandardný toner Polymerizovaný toner Simitri® HD

Jasné body

Čistý a ostrý text

Ostré a hladké čiary



Balík produktivity Fiery

Táto kombinácia funkcií pre vyššiu produktivitu pomáha 
používateľom dosahovať maximálny výkon a správne 
farby rýchlo a jednoducho:

■■ Fiery ImageViewer poskytuje rýchle lokálne a vzdia-
lené nástroje na kontrolu na nečisto (soft-proofing)  
na zobrazenie náhľadu a možnosti úpravy farieb. 
■■ PostFlight Report je vynikajúci nástroj na diagnostiku 
úloh s farebne odlíšenými správami, ktoré umožňujú 
používateľom identifikovať možné problémy pri tlači.
■■ Image Enhance Visual Editor ponúka interaktívnu 
súpravu nástrojov na optimalizovaný vzhľad obrazu  
a rýchle vlastné korekcie.
■■ Hot Folders a Virtual Printers automatizujú proces 
odosielania úloh a zvyšujú produktivitu operátora.

Fiery ColorWise a Spot-On® 

S nástrojmi EFI Fiery ColorWise je spracovanie farieb 
automatické a uskutočňuje sa len raz – v procesore RIP 
v ovládači Fiery, nie v pracovnej stanici. Nástroj Spot-On 
ako intuitívne rozhranie na priamu úpravu farieb zaručuje 
presnosť a jednotnosť farieb.

■■ ColorWise ponúka vynikajúce farby ihneď po vybalení 
s funkciami, ktoré menia nespracované (raw) súbory 
na profesionálne výtlačky rýchlo, jednoducho  
a jednotne.
■■ Color Setup poskytuje základné predvolené nastave-
nia na spracovanie farieb.
■■ Kalibrátor zaručuje spoľahlivú kalibráciu a linearizáciu 
výstupného zariadenia.
■■ Editor umožňuje rýchle a pohodlné vykonávanie zmien 
farebných kriviek CMYK.
■■ Manažment profilov zjednodušuje preberanie  
a odosielanie ICC profilov a možno ho použiť na nas-
tavenie profilov Device Link.
■■ Spot-On spravuje priame farby so systémovo nezávis-
lou kalibráciou každej prispôsobenej farby  pre Pan-
tone, HKS, DIC a Toyo.

Dobrá kombinácia
    pre príjemné farby

Kalibrácia a nástroj EFI Color Profiler 

Presná kalibrácia radiča a výstupného zariadenia je nevy-
hnutná na presnú reprodukciu farieb.

■■ Na štandardnú kalibráciu s nástrojom EFi ColorCal 
sa vytlačí špeciálne navrhnutý kalibračný diagram, 
ktorá sa následne naskenuje v zariadení bizhub PRO 
C754.
■■ Voliteľne možno kontroler IC-414 vybaviť nástrojom 
EFI Color Profiler – ručný spektrometer na profe-
sionálnu kalibráciu, stabilizáciu a vylepšenie kvality 
výstupu.

Command WorkStation® 

S aplikáciou Command WorkStation ponúka kon-
troler Fiery IC-414 výkonnú pokročilú platformu, ktorá 
je kombináciou pozoruhodného pohodlia a skvelých 
vysoko praktických grafických funkcií.

■■ Centralizovaná správa úloh a pripojenie ku všetkým 
serverom Fiery v sieti.
■■ Intuitívne rozhranie na nekomplikovanú obsluhu  
a prispôsobenie každému prostrediu s flexibilným 
softvérom. 
■■ Jednoduché nastavenie, správa a ovládanie úloh  
v oblasti centra úloh na centralizované zobrazenie  
a správu všetkých úloh odoslaných zo servera Fiery.
■■ Integrované náhľady minimalizujú chyby tlače  
a odpad.
■■ SeeQuence Preview umožňuje jednoduchú navigáciu 
celým dokumentom a zjednodušenie pridávania, 
odstraňovania a zlučovania strán.

Presnosť farieb, stabilita obrazu a jednotná kvalita nie sú len módne slová v odvetví tlače, ale sú to aspekty, ktoré 
z profesionálnej tlače robia náročnú úlohu. Aj z tohto hľadiska plní zariadenie bizhub PRO C754 prísľub výkonu. 
Obsahuje zabudovaný radič Fiery ponúkajúci širokú škálu hodnotných nástrojov, ktoré zjednodušujú prácu 
hlavného obslužného pracovníka a vďaka ktorým bude práca s farbami príjemná.
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Dobrá kombinácia
pre skenovanie a digitalizáciu
V týchto dňoch sú skenovanie a digitalizácia dokumentov jednou z hlavných činností vo väčšine väčších podnikov. 
A často sa z nich stávajú časovo náročné úlohy, pretože jeden používateľ blokuje cenné prostriedky, ktoré možno 
efektívnejšie využiť na kvalifikovanú prácu. Zariadenie bizhub PRO C754 a jeho možnosti skenovania dokážu zmeniť 
reprodukčné oddelenie na centrálne podnikové miesto na skenovanie dokumentov a ich priamu distribúciu konkrét-
nym používateľom, čím sa uvoľňujú pracovné sily na dôležitejšie povinnosti. Kombináciou centrálnej digitalizácie doku-
mentov so zvyčajnými úlohami reprodukčného oddelenia týkajúcimi sa produkcie dokumentov sa skvalitní činnosť 
vlastného tlačového a reprodukčného oddelenia, vďaka čomu si jeho služby bude celá spoločnosť ceniť ešte viac.

Rýchle skenovanie

Skenovanie ako základná vstupná technológia zjedno-
dušuje zachytávanie, distribúciu a zdieľanie informácií. 
Vďaka vysokorýchlostnému obojstrannému skeneru  
sa zo zariadenia bizhub PRO C754 stáva ideálny centrálny 
vstupný nástroj napríklad na skenovanie papierových 
dokumentov na použitie v interných pracovných postu-
poch, na efektívnu archiváciu a na integráciu do systémov 
na správu dokumentov.

Zariadenie bizhub PRO C754 dokáže naskenovať až 
180 predlôh za minútu a v kombinácii so všestrannými 
skenovacími aplikáciami od spoločnosti Konica Minolta 
je skvelé na veľkoobjemové skenovanie dokumentov. 
Funkcie zahŕňajú skenovanie do e-mailu, FTP, SMB  
a používateľskej schránky. Formáty skenovania zahŕňajú 
JPEG, viacstránkové PDF a PDF/A, XPS a TIFF, ako  
aj kompaktné PDF a kompaktné XPS. Posledné formáty 
poskytujú značne nižšie veľkosti súborov, čím sa zmen-
šuje objem dátových prenosov a zrýchľuje sa komuniká-
cia.

Technológie bEST 

Technológia bizhub Extended Solution Technology 
(bEST) od spoločnosti Konica Minolta poskytuje plat-
formu a technológie na zjednodušenie kompletnej 
integrácie zariadenia bizhub PRO C754 do prostredí 
zákazníkov, čo je obzvlášť cenené v odvetviach  
s veľkým množstvom tlačených dokumentov, ako 
sú napríklad logistika, výroba, právo alebo zdravot-
níctvo. Technológia bEST umožňuje obslužným pra-
covníkom spustiť napríklad skenovanie dokumentov 
a archiváciu pracovných postupov priamo z panela 
zariadenia bizhub PRO C754, zadať všetky potrebné 
informácie ako typ dokumentu a ďalšie indexovacie 
polia počas procesu skenovania, takže následné 
spracovanie naskenovaných dokumentov v počítači 
už nie je potrebné.

V rámci technológie bEST poskytujú jednotlivé ap-
likácie, ako napríklad Document Navigator, inteligen-
tné možnosti spracovania a distribúcie dokumentov  
so zaručením rýchlej konverzie naskenovaných doku-
mentov do požadovaných formátov alebo automatic-
kého odoslanie do zvoleného sieťového umiestnenia. 
Počas skenovania dokumentov možno automaticky 
prečítať napríklad identifikáciu dodávateľa alebo číslo 
faktúry a použiť tieto údaje ako cestu na archiváciu, 
indexovacie pole alebo ako súčasť názvu dokumentu. 
Konektory zjednodušujú úplnú integráciu zariadenia 
bizhub PRO C754 do systémov CRM, EPS a DMS.
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Neobmedzená použiteľnosť podľa 

individuálnych potrieb

V súlade so súčasným trendom jednoduchej použi-
teľnosti komunikačných zariadení stanovuje zariadenie 
bizhub PRO C754 nové štandardy v oblasti jednodu-
chosti obsluhy s inovačným 9-palcovým kapacitným 
farebným dotykovým panelom. Táto veľká obrazovka 
podporuje viacdotykovú technológiu s intuitívnym 
ovládaním rýchlym pohybom a presúvaním prstami, 
ktorá sa už stala dobre známou vďaka smartfónom  
a tabletom.

Používateľské rozhranie najnovšej generácie multi-
funkčných zariadení Konica Minolta bolo úplne pre-
pracované so zameraním na takmer neobmedzenú 
použiteľnosť – je intuitívne, vhodne štruktúrované  
a prispôsobiteľné:

Dobrá kombinácia 
    pre používateľské pohodlie

■■ Na okamžitý prístup je možné najčastejšie používané 
funkcie (tlač, kopírovanie, skenovanie, faxovanie 
atď.) jednotlivo vybrať a voľne usporiadať na hlavnom 
paneli. Obrazovka ponuky navyše poskytuje priamy 
prístup k akejkoľvek funkcii multifunkčnej tlačiarne 
– kopírovaniu, skenovaniu, faxovaniu, odosielaniu 
do schránky – ako aj k programom na kopírovanie 
a skenovanie, nainštalovaným aplikáciám a predvo-
leným pracovným postupom.
■■ Funkcie sa nastavujú prostredníctvom kontextových 
okien, vďaka čomu je hlavný panel neustále viditeľný. 
Tým sa predchádza tomu, že používateľ sa stratí  
v príliš veľkom počte otvorených obrazoviek funkcií.
■■ Pre jednoduchšie pochopenie a intuitívnejšiu obsluhu 
boli k nastaveniam funkcií pridané logické ikony  
a počet hardvérových tlačidiel bol znížený na mini-
mum.
■■ Dostupnosť funkcií možno obmedziť podľa 
používateľských úrovní s tromi predvoľbami 
(základná, štandardná, úplná), čím možno naprí-
klad obmedziť počet možností alebo zjednodušiť 
obsluhu pre zriedkavých používateľov. Servisní 
pracovníci spoločnosti Konica Minolta môžu navyše 
naprogramovať ďalšie tri predvoľby podľa individuál-
nych požiadaviek.

Použiteľnosť je rovnako dôležitá pre zákazníkov zvonka ako aj pre interných obslužných pracovníkov spoločnosti. 
Ak je možné zjednodušiť prácu so zariadením, zvýši sa komfort a pohodlie práce, ktorá sa má vykonať, a takisto 
motivácia na jej vykonanie. Dosiahnutie očakávaných výsledkov rýchlejšie a bez komplikácií zaručí, že všetci 
externí a interní „zákazníci“ sa radi vrátia.



Dobrá kombinácia 
    pre zelenší svet
Ak by spoločnosti dokázali ušetriť na nákladoch na tlač, umožnilo by im to investovať do oblastí dôležitejších      
pre ich podnikanie. A prijatím technológie Green IT spĺňajú očakávania modernej spoločnosti, ktorá berie ohľad  
na životné prostredie, čo pomáha zlepšovať pozíciu podniku všeobecne. So svojou ekologickou technológiou 
spĺňa zariadenie bizhub PRO C754 oba aspekty – poskytuje nižšie celkové náklady na tlač pri nižšej spotrebe elek-
triny a menšom množstve odpadového papiera. Nie je preto prekvapením, že zariadenie bizhub PRO C754 získalo 
za svoj ekologické parametre značku Blue Angel, ako aj certifikáciu Energy Star.

Špičkové ekologické parametre

Zariadenie bizhub PRO C754 zaujme širokou škálou 
ekologických parametrov vrátane LED osvetlenia 
skenera, spotreby 3 W v režime spánku a 0,5 W  
v režime úspory energie, technológie fixácie založenej 
na indukčnom teple alebo technológii zobudenia len 
na skenovanie, ktorá zabraňuje zahrievaniu tlačového 
stroja, keď to nie je potrebné. Tieto a ostatné úsporné 
funkcie sú dôvodom značne nízkej spotreby, ktorá 
je oveľa nižšia, než určujú limity programov Energy 
Star a Blue Angel, a ktorá prispieva k celkovo nízkym 
prevádzkovým nákladom zariadenia.

Inovačný dynamický ekologický časovač zariadenia 
bizhub PRO C754 možno naprogramovať podľa pra-
covných dní, dátumu alebo času a zároveň automaticky 
analyzuje používanie zariadenia a upravuje nastavenia, 
napríklad prepne zariadenie do režimu spánku počas 
pravidelne sa opakujúcej prestávky. A vďaka extrémne 
krátkemu času zahriatia iba 22 sekúnd sa používatelia 
nemusia obávať dlhého čakania pred vytlačením 
požadovaných dokumentov.

Okrem toho, že polymerizovaný toner Simitri® HD 
prispieva k vysokej kvalite výstupu, pomáha dosahovať 
skvelé ekologické parametre. Najnovšia generácia 
tohto vysokokvalitného tonera poskytuje lepšie výtlačky 
než kedykoľvek predtým, pričom zložky z biomasy 
pomáhajú ešte viac znižovať uhlíkovú stopu zariade-
nia bizhub PRO C754. Ďalšou environmentálnou 
prednosťou tonera Simitri® HD je jeho jednoduché 
odfarbovanie, čo je podstatné na umožnenie recyklácie 
použitého papiera.

Zabraňuje plýtvaniu papierom

Okrem základných parametrov týkajúcich sa spotreby 
ponúka zariadenie bizhub PRO C754 dôležité funkcie 
na zabránenie nesprávnej tlače a zbytočnému míňaniu 
papiera. Integrovaná funkcia náhľadu kopírovania 
a nástroj Print Preview v aplikácii Command 
Workstation umožňujú používateľom skontrolovať 
požadovaný výstup vrátane nastavení dokončenia 
ešte pred vytlačením prvej strany. A k úspore papiera 
pomáhajú aj funkcie automatickej obojstrannej tlače  
a tlače viacerých strán na jeden hárok.
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■■ Hlavná jednotka 
Zariadenie bizhub PRO C754 v štandardnej 
konfigurácii obsahuje základné súčasti na pro-
fesionálnu tlač a skenovanie. Systém obsahuje 
tlačový radič Fiery IC-414 s najnovším systé-
mom 10e. Integrovaná jednotka automatickej 
obojstrannej tlače umožňuje obojstrannú tlač 
so 100 % produktivitou. Jednoprechodový 
automatický podávač s obojstranným skeno-
vaním skenuje dokumenty rýchlosťou 180 
originálov za minútu. Na dosiahnutie flexibility 
tlačových médií obsahuje zariadenie bizhub 
PRO C754 štyri zásobníky papiera a otvorom 
na manuálne podávanie.

■■ Veľkokapacitný zásobník (LU-204) 
Zásobník LU-204 zvyšuje štandardnú kapacitu 
papiera o ďalších 2 500 hárkov. Podporuje 
veľkosti papiera od A4 do A3+ s gramážou 52 
až 256 g/m2.    
 

■■ Veľkokapacitný zásobník  (LU-301) 
Zásobník LU-301 je určený pre prostredia, 
ktoré pracujú najmä s formátom A4. Umožňuje 
zvýšiť kapacitu papiera o 3 000 hárkov A4. 
Podporuje papier s gramážou 52 až 256 g/m2.

■■ Zošívací finišer (FS-534) 
Tento finišer základnej úrovne umožňuje 
rohové a bočné zošívanie až do 50 hárkov 
a výstupnú kapacitu max. 3 200 hárkov. 
2- a 4-dierové dierovanie je k dispozícii ako 
voliteľná možnosť.

obojstranná
tlač   

jednostranná 
tlač

kombinované
mixplex/mixmedia 

Zariadenie bizhub PRO C754 spĺňa potreby takmer všetkých podnikov a chráni počiatočné finančné výdavky 
a investície spoločnosti s všestrannými možnosťami, ktoré zlepšujú najrozmanitejšie pracovné postupy pod-
nikov. Zariadenie bizhub PRO C754 ponúka vysokú modularitu s flexibilnými možnosťami vstupu papiera, 
dokončovania a funkcií, ktoré sa prispôsobia akémukoľvek pracovnému prostrediu.

bizhub PRO C754

Dobrá kombinácia 
    pre každé použitie

triedenie
automatickým

posunom

4-dierové
dierovanie

2-dierové
dierovanie

2-bodové
zošívanie

rohové
zošívanie

dopĺňanie papiera/
tonera počas chodu

zariadenia

viac banerová 
tlač



■■ Brožúrovacia jednotka (SD-511) 
Brožúrovacia jednotka pre finišer FS-534 umož-
ňuje tvorbu sedlovo zošitých brožúr s poloskla-
dom v rozsahu max. 80 strán. Okrem toho obsa-
huje funkciu listového skladu na 1 až 3 hárky  
na dokument.

■■ Zošívací finišer (FS-535) 
Finišer FS-535 umožňuje rohové, bočné 
zošívanie až do 100 hárkov. Má maximálnu 
výstupnú kapacitu 3 200 hárkov a môže byť 
vybavený voliteľnou 2- alebo 4-dierovou dierova-
cou jednotkou s automatickým prepínaním.

■■ Brožúrovacia jednotka (SD-512) 
Brožúrovacia jednotka SD-512 umožňuje 
vytvárať brožúry s poloskladom a sedlovým 
zošívaním v rozsahu až do 80 strán. Obsahuje 
funkciu listového skladu na 1 až 3 hárky 
na dokument. Keďže výstupný zásobník 
brožúrovacej jednotky je vybavený automatickým 
prepravným pásom, poskytuje neobmedzené 
možnosti tvorby brožúr alebo listov.

■■ Jednotka na z-sklad (ZU-606) 
ZU-606 umožňuje z-sklad dokumentov formátu 
A3 na formát A4. Okrem toho obsahuje diero-
vaciu jednotku na 2 alebo 4 diery    
(len v kombinácii s finišerom FS-535).

■■ Vkladač dokumentov (PI-505) 
Vkladač dokumentov umožňuje vkladanie napr. 
predtlačených obálok do dokumentov pred pro-
cesom finálneho dokončenia. K dispozícii sú dva 
vstupné zásobníky s kapacitou po 200 hárkov 
(len v kombinácii s finišerom FS-535).

■■ Bannerový podávač (BT-C1) 
Na podporu väčších objemov tlače transpa-
rentov možno k otvoru na manuálne podá-
vanie pripojiť zásobník BT-C1, ktorý umožňuje 
vkladanie až 25 hárkov.

banerová tlač

z-sklad

viacstranový 
listový sklad 

dovnútra

viacstranový 
listový sklad 

dovnútra

brožúra (skladanie
a zošívanie na

striešku)

brožúra (skladanie
a zošívanie na

striešku)

polosklad

polosklad

triedenie
automatickým

posunom

4-dierové
dierovanie

2-dierové
dierovanie

2-bodové
zošívanie

rohové
zošívanie

vkladanie
listov, brožúra

vkladanie
krycích listov,

brožúra



Technická špecifikácia
Tlačiareň
Rýchlosť tlače A4 (ČB/farebne) 
75/60 strán/min.

Rýchlosť tlače A3 (ČB/farebne) 
37/30 strán/min.

Rozlíšenie tlače 
ekvivalent k 1 800 x 600 dpi x 6 bit 
1 200 x 1 200 dpi x 1 bit*

Odstupňovanie 
256 stupňov

Systém
Hmotnosť papiera 
52 – 256 g/m2 
do 300 g/m2 (z ručného podávača)

Duplexná jednotka 
Priebežná 
64 –  256 g/m2 
A5 –  A3+

Veľ kosti papiera 
A6 – A3+ (311 x 457 mm) 
Banner 297 x 1 200 mm (127–210 g/m2) 
Voliteľne 90–311 mm x 140–457 mm

Maximálna potlačiteľná plocha 
307 x 437 mm (SRA3) 
302 x 448 mm (A3+)

Vstupná kapacita papiera 
Max.: 6 650 hárkov 
Hlavná jednotka: do 3 650 hárkov 
LU-204: do 2 500 hárkov 
LU-301: do 3 000 hárkov

Výstupná kapacita papiera 
Hlavná jednotka: do 3 000 hárkov 
Priehradka: do 200 hárkov 
JS-602: do 100 hárkov

Čas zahrievania 
Cca. 22 sek. 
(Čas zahrievanie je veľmi závislý od konkrétneho 
prostredia a použitia)

Rozmery hlavnej jednotky (š x h x v mm) 
650 x 799 x 1 155

Hmotnosť hlavnej jednotky 
221 kg

Kontroler
IC-414 interný EFI Fiery kontroler

CPU 
Intel Pentium @ 2.6 GHz (dvojjadrový)

RAM  
2 GB

HDD 
160 GB S-ATA pevný disk

Rozhranie 
Ethernet 10/100/1 000-Base-T

Formáty súborov 
Adobe PostScript Level 1;2;3 
PCL 
Adobe PDF 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; PDF/X 
EPS 
TIFF; TIFF/IT; JPEG 
Fiery FreeForm

Prostredie klienta 
Windows 2000/XP/VISTA/Windows 7 
Windows Server 2003/2008 
Macintosh OSX alebo vyšší

Skener
Automatický podávač dokumentov 
Max.: 150 hárkov 
A6–A3 
35–210 g/m2

Rýchlosť skenovania A4 
do 180 originálov/min. 
Jednoprechodové obojstranné skenovanie

Rozlíšenie skenovania 
Max. 600 x 600 dpi

Režimy skenovania 
Sieťový TWAIN sken 
Sken na HDD 
Sken na FTP 
Sken na SMB 
Sken do emailu 
Sken na WebDAV 
Sken na USB

Formáty skenovania 
JPEG; TIFF 
PDF; Kompaktné PDF; Šifrované PDF;  
Prehľadávateľné PDF (voliteľne) 
PDF/A 1a (voliteľne); PDF/A 1b 
XPS; Kompaktné XPS 
PPTX; Prehľadávateľné PPTX (voliteľne)

Kopírovacie zariadenie
Rýchlosť kopírovania A4 (ČB/farebne) 
75/60 strán/min.

Rýchlosť kopírovania A3 (ČB/farebne) 
37/30 strán/min.

Rozlíšenie kopírovania 
Max. 600 x 600 dpi

Odstupňovanie 
256 stupňov

FCOT (ČB/farebne) 
3,7/5,3 sek.

Zväčšenie 
25–400% v krokoch po 0,1%

Viacnásobné kopírovanie 
1–9 999

Príslušenstvo
Veľ kokapacitný zásobník LU-204 
1 zásobník 
Kapacita papiera do 2 500 hárkov 
Gramáž papiera 52 až 256 g/m2 
Veľkosti papiera A4 – SRA3; A3+

Veľ kokapacitný zásobník LU-301 
1 zásobník 
Kapacita papiera do 3 000 hárkov 
Gramáž papiera 52 až 256 g/m2 
Veľkosti papiera A4 

Brožúrovacie jednotky FS-534 a SD-511 
Tvorba brožúr do 20 hárkov (80 obrazov) 
2-bodové a rohové zošívanie 
Zošívanie až 50 listov 
Polosklad a listový sklad dovnútra 
Listový sklad 1 až 3 hárky 
Triedenie automatickým posunom a skupinkovanie 
Výstupná kapacita 3 000 hárkov 
Priehradka 200 hárkov 
Brožúrovací výstup 100 hárkov

Brožúrovacie jednotky FS-535 a SD-512 
Tvorba brožúr do 20 hárkov (80 obrazov) 
2-bodové a rohové zošívanie 
Zošívanie až 100 listov 
Polosklad a listový sklad dovnútra 
Listový sklad 1 až 3 hárky 
Triedenie automatickým posunom a skupinkovanie 
Výstupná kapacita 3 000 hárkov 
Priehradka 200 hárkov 
Brožúrovací výstup 300 hárkov (alebo neobmedzene)

Jednotka na z-sklad ZU-606 (voliteľne k FS-535) 
Z-sklad z veľkosti A3 na veľkosť A4  
Obsahuje 2/4 dierovú dierovaciu jednotku s auto-
matickým prepínaním

Vkladač listov PI-505 (voliteľne k FS-535) 
Vkladanie predtlačených listov 
2 zásobníky každý pre 200 listov

Oddeľovač úloh JS-602 (voliteľne k FS-535) 
Tretí zásobník pre 100 listov

Dierovacia jednotka PK-520 (voliteľne k FS-534) 
2- a 4-dierové dierovanie (automatické prepínanie)

Dierovacia jednotka PK-521 (voliteľne k FS-535) 
2- a 4-dierové dierovanie (automatické prepínanie)

Banerový podávač BT-C1 
Rozšírenie ručného podávača pre tlač banerov 
25 bannerových hárkov

* rýchlosť tlače znížená na 25 strán/min.

n	Všetky údaje týkajúce sa kapacity papiera sa vzťahujú na papier formátu A4 s gramážou 80 g/m2.
n	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.
n	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.
n	Niektoré fotografie produktu sú vyobrazené s nainštalovaným voliteľným príslušenstvom.
n	Technické údaje a príslušenstvo sú založené na informáciách dostupných v čase spracovania tohto prospektu a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
n	Konica Minolta nezaručuje bezchybnosť uvedených cien alebo technických údajov.
n	Microsoft, Windows a logo Windows sú obchodné alebo registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických, resp. ďalších
 krajinách.
n	Všetky ostatné obchodné a produktové značky môžu byť registrovanými obchodnými alebo obchodnými značkami ich prípadných držiteľov a sú týmto uznané.
n	Viac informácií nájdete na stránke www.konicaminolta.sk
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