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System biurowy bizhub C203



Myli by si  ten, kto s dzi by, e u ytkownicy w ma ych firmach maj  inne wymagania wobec urz dze  

wielofunkcyjnych ni  pracownicy du ych przedsi biorstw. Jedni i drudzy oczekuj  wysokiej jako ci wydruków, 

tak kolorowych, jak i czarno-bia ych. Jedyna ró nica polega na wysoko ci nak adów. 

Wielkie mo liwo ci 
  w niewielkiej obudowie

System biurowy bizhub C203

Nowy bizhub C203 firmy Konica Minolta to urz dzenie 

wielofunkcyjne, przeznaczone do firm mniejszych roz-

miarów. Pracuje w trybie druku czarno-bia ego, jak 

i kolorowego – mimo niewielkich rozmiarów, znakomicie 

sprawdza si  cho by przy reprodukcji kolorowych obra-

zów w formacie A3. Posiada ca a gam  u ytecznych 

funkcji, co czyni z niego niezwykle u yteczne narz dzie 

w codziennej pracy. Dodajmy do tego dostarczane wraz 

z urz dzeniem zaawansowane aplikacje oraz du e 

mo liwo ci rozbudowy. W efekcie bizhub C203 jest roz-

wi zaniem komunikacyjnym, które atwo mo na dosto-

sowa  do konkretnych potrzeb.

 Firma Konica Minolta wprowadza generacj  urz -

dze , charakteryzuj cych si  nowoczesnym wzorni-

ctwem (seria InfoLine). Stylistyka ta nie tylko u atwia 

obs ug , ale sprawia równie , e bizhub C203 mo e 

sta  si  prawdziw  ozdob  ka dego firmowego wn -

trza. Jego zalet  jest równie  zwarta budowa, dzi ki 

której zajmuje niewiele miejsca.

 Zaawansowane funkcje drukowania, skanowania, 

faksowania i zarz dzania skrzynkami u ytkowników 

pozwalaj  na uproszczenie codziennej komunikacji. 

Pami tajmy, e bizhub C203 mo e by  wyposa ony 

w dodatkowe modu y wyka czaj ce, umo liwiaj ce 

szybkie tworzenie profesjonalnych dokumentów.

 Pakiet oprogramowania PageScope pozwala na 

automatyzacj  procedury przygotowania do druku, 

u atwia monitorowanie stanu urz dze  oraz zarz -

dzanie nimi. Aplikacja PS Workware umo liwia 

sterowanie prac  urz dzenia za pomoc  komputera 

osobistego, co przyspiesza druk dokumentów. 

Z kolei aplikacja PS Web Connection sprawia, e 

monitorowanie urz dze  jest niezwykle u atwione.

Wydajno , jako , szeroka gama mo liwych zasto-

sowa , mo liwo  rozbudowy – to zalety urz dzenia 

bizhub C203, dzi ki którym ma e firmy nie musz  ju  

szuka  innych sposobów na to, by zwi ksza  efektyw-

no  przetwarzania dokumentów.
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Konfiguracje

     Przyjazne urz dzenie 
w nowoczesnym stylu
Jedn  z najwa niejszych cech urz dze  wielofunkcyjnych firmy Konica Minolta jest prostota obs ugi. Zastosowana 

w nowej generacji urz dze  nowoczesna stylistyka (seria InfoLine), przynosi nie tylko efekt estetyczny, ale równie  

ergonomiczny. Dzi ki temu bizhub C203 jest urz dzeniem niezwykle atwym i przyjaznym w obs udze.

 Prostot  obs ugi zapewnia du y, kolorowy panel ste-

rowania z logicznym uk adem wy wietlanych funkcji. 

Dzi ki intuicyjnemu menu dost p do polece  jest 

bardzo atwy. Wszystkie czynno ci w rodzaju usta-

wiania zada  czy monitorowania urz dzenia, wyko-

nywa  mo na b yskawicznie.

 Ujednolicony interfejs sterownika dla ró nych 

parametrów oraz funkcji upraszcza i przyspiesza 

wybieranie ustawie . Tym u ytkownikom, którzy 

sporadycznie korzystaj  z zawartego w nim opro-

gramowania, pozwala to unikn  pomy ek.

 Wst pne programowanie zlece  pozwala na zapro-

gramowanie z wyprzedzeniem dowolnej liczby zada  

skanowania, kopiowania, faksowania i drukowania. 

Po zako czeniu pracy aplikacja Print Status Notifier 

powiadamia u ytkowników o mo liwo ci odbioru 

wydruków. Przyspiesza to znacznie obs ug .

 Niezwykle u yteczn  funkcj  jest mo liwo  

bezpo redniego skanowania i drukowania 

do zewn trznych urz dze  USB. Korzystaj c 

z maszyny bizhub C203, mo na skanowa  ory-

ginalne dokumenty papierowe bezpo rednio do 

pami ci zewn trznej, a tak e drukowa  zapisane 

w niej dokumenty. Odbywa si  to z ca kowitym 

pomini ciem oprogramowania aplikacyjnego. 

Przydaje si  to np. kiedy musimy szybko wydruko-

wa  informacje, zapisane podczas spotkania.

 Prostota cechuje ca y proces kontroli urz dzenia. 

Czytelne i jasne komunikaty, wy wietlane na 

ekranie, pozwalaj  na szybkie zorientowanie si , 

w jakim aktualnie stanie znajduje si  bizhub C203. 

Procedury uzupe niania materia ów eksploata-

cyjnych czy papieru s  proste i przejrzyste, poja-

wiaj ce si  kolejno informacje wyja niaj  krok po 

kroku, jak je wykonywa .



Rozwój zastosowa  sieciowych przynosi coraz wi ksze mo liwo ci komunikowania si  firmy ze wiatem 

zewn trznym. Olbrzymi  rol  odgrywa równie  efektywne przetwarzanie informacji wewn trz przedsi biorstwa. 

Bizhub C203 jest wyposa ony w szereg niezwykle u ytecznych funkcji, które usprawniaj  oba rodzaje komunikacji.

         Szybkie i sprawne
przetwarzanie informacji

System biurowy bizhub C203

Skrzynki u ytkowników

Opracowany przez firm  Konica Minolta system 

skrzynek u ytkowników znacznie u atwia zarz dza-

nie informacjami. Bizhub C203 mo e dzi ki niemu 

przej  rol  centralnego magazynu informacji, który 

zajmuje si  kontrol  dost pu do danych, ich archi-

wizacj  oraz dystrybucj . Ogromne znaczenie ma 

tutaj szybko  pracy urz dzenia – wydrukowanie 

zapisanych na twardym dysku plików czy rozes anie 

ich mailem lub faksem odbywa si  b yskawicznie. 

Proces ten wspomaga oprogramowanie PageScope 

Box Operator, które zapewnia niezwykle szybki 

dost p do danych, przechowywanych w skrzynkach 

– u ytkownicy korzystaj  z niego za 

po rednictwem swoich komputerów.

Du e mo liwo ci skanowania 

Bizhub C203 posiada wiele u ytecznych funkcji 

skanowania, które z pewno ci  przyczyni  si  do 

usprawnienia obiegu  informacji w firmie. Urz dzenie 

skanuje do poczty elektronicznej, na FTP, SMB, 

a tak e do skrzynek u ytkowników. Zeskanowane 

dokumenty mo na zapisa  w ró nych formatach 

– jako pliki PDF lub XPS, JPG i TIFF. Poza tym 

zastosowana w urz dzeniach Konica Minolta funkcja 

tworzenia plików PDF o wyj tkowo niewielkich roz-

miarach pozwala bardzo sprawnie je dystrybuowa .



Opcje wyka czania

Specjalne funkcje drukowania

O tym, e wydajny druk wysokiej jako ci odgrywa 

niezmiernie istotn  rol  w yciu ka dej firmy, nie 

trzeba nikogo przekonywa . Bizhub C203 spe nia 

w tym zakresie najwy sze wymagania.

 C203 oferuje wiele specjalnych funkcji drukowania. 

Jednym z nich jest tryb plakatowy, w którym mo na 

tworzy  dokumenty w formacie A3, z o one nawet 

z 16 arkuszy. Funkcja nak adania obrazu pozwala 

kreowa  niezwykle interesuj ce prezentacje. 

 Urz dzenie bizhub C203 umo liwia drukowanie 

bannerów o d ugo ci nawet do 1,2 metra. 

 Specjalny tryb czarno-bia y umo liwia drukowanie 

po wyczerpaniu tonera kolorowego.

 Urz dzenie bizhub C203 wyposa one jest w tryb 

oszcz dno ci – oszcz dza si  wówczas nawet 

50% tonera, co znacznie obni a koszty. 

Bizhub C203 mo e wspó pracowa  z finiszerem. 

Mo na dzi ki temu tworzy  profesjonalne dokumenty 

(np. foldery), co podnosi presti  i jako  przekazu 

informacyjnego firmy.

 Modu  dziurkuj cy umo liwia wykonywanie czte-

rech otworów w ka dym wydrukowanym arkuszu.

 Finiszer mo e wykonywa  równie  broszury.

 Bizhub C203 oferuje mo liwo  pod czenia modu-

u ze skrzyniami odbiorczymi, przeznaczonymi na 

wydruki dla okre lonych u ytkowników.

 W przypadku skromniejszych wymaga , taca sepa-

ratora dokumentów stanowi u yteczn  alternatyw , 

s u c  np. do oddzielania wydruków od faksów. 

Znaczna automatyzacja pracy zwi ksza efektywno  

zastosowa  druku urz dzenia bizhub C203:  

 Dzi ki automatycznemu rozpoznawaniu druk 

kolorowy jest stosowany tylko wówczas, gdy jest 

potrzebny. 

 Automatyczny wybór papieru pozwala unikn  

omy kowych wydruków w niew a ciwym formacie.

 Automatyczne obracanie obrazu przenoszonego 

na papier umo liwia zako czenie druku zlecenia, 

nawet je eli w podajniku nie ma ju  arkuszy we 

w a ciwym po o eniu. 

 Funkcja automatycznej zmiany rozmiarów doku-

mentów umo liwia zmniejszanie orygina ów – 

z formatu A3 do A4. U atwia przechowywanie 

dokumentów w archiwach. Funkcja ta pozwala 

równie  na powi kszanie orygina ów, oczywi cie 

równie  ca kowicie automatyczne.

zszywanie 
w 2 punktach

wstawianie 
stron, raport

zszywanie 
w rogu

druk 
dwustronny

broszura sortowanie 
z przesuni ciem 

ró nych 
dokumentów

czenie druku 
dwustronnego i jed-
nostronnego oraz 
ró nych no ników

drukowanie 
transparentów

Zaawansowane faksowanie

Urz dzenie bizhub C203 oferuje bardzo wiele mo li-

wo ci w zakresie faksowania dokumentów. Funkcje 

Digital Fax i Digital Store pozwalaj  na wys anie 

zeskanowanych dokumentów poczt  elektroniczn , 

zapisanie ich w skrzynkach u ytkowników lub na 

dysku komputera. Z kolei funkcja Internet Fax umo -

liwia u ytkownikom wysy anie i odbieranie danych 

faksowych w postaci za czników do wiadomo ci 

e-mail.  IP- Fax pozwala na wysy anie faksów w 

kolorze do innych urz dze  bizhub w firmowej sieci. 

Do urz dzenia mo na tak e pod czy  modu  kon-

wencjonalnego faksu.

W pami ci bizhub C203 mo na zapisa  do 2100 

adresów, a zgodno  z protoko em LDAP umo li-

wia wygodny, bezpo redni dost p do firmowej bazy 

danych adresów poczty elektronicznej.



       Dbamy o dane: 
cenne funkcje specjalne

Mo liwo  sprawnego administrowania urz -

dzeniami oraz ochrona danych to priorytetowe 

kwestie dla ka dej, nawet najmniejszej, firmy. 

Bizhub C203 spe nia w tym zakresie najwy sze 

wymagania, a to dzi ki pakietowi oprogramowa-

nia PageScope. Umo liwia on niezwykle atwe 

administrowanie urz dzeniami. Zastosowanie 

wysokich standardów bezpiecze stwa przez 

Konica Minolta sprawia, e niewielkie, kolorowe 

urz dzenie wielofunkcyjne przewy sza inne 

urz dzenia w swojej klasie pod wzgl dem ilo ci 

funkcji.

System biurowy bizhub C203

PageScope Web Connection 

Dost pna za pomoc  standardowej przegl darki 

WWW praktyczna aplikacja, która w znaczny spo-

sób u atwia monitorowanie urz dze . U ytkownicy 

mog  wy wietla  informacje o stanie urz dze  na 

ekranach komputerów osobistych, sprawdza  zapa-

sy papieru i tonera, okre la  miejsca przeznaczenia 

skanowanych obrazów, kontrolowa  i zmienia  

ustawienia oraz w wygodny sposób korzysta  ze 

skrzynek. Funkcja PS Direct Print umo liwia druko-

wanie ró nych formatów dokumentów, niezale nie 

od sterowników i oryginalnych aplikacji u ytych do 

ich edycji.



Zgodno  z systemem Windows Vista

atwa instalacja za pomoc  DPWS 

(Device Profile for Web Services), 

a tak e bezpo rednie skanowanie 

i drukowanie plików XPS.

PageScope Workware

Niezwykle u yteczne oprogramowanie, które u atwia 

pos ugiwanie si  dokumentami. Za pomoc  PageScope 

Workware mo na przekszta ca  drukowane dokumen-

ty oryginalne na ich wersje elektroniczne, zarz dza  

wszystkimi rodzajami dokumentów przechowywanych 

w komputerze i rozprowadza  elektroniczne informa-

cje. U ytkownicy mog  przegl da  miniatury plików 

bez otwierania aplikacji ród owych, wyszukiwa  pliki 

za pomoc  s ów kluczowych, z pe n  obs ug  wyszu-

kiwania tekstowego dzi ki OCR; a tak e wyszukiwa  

pliki wed ug autorów, tytu ów lub dat oraz wysy a  je 

w postaci za czników wiadomo ci e-mail (za pomoc  

zwyk ego przeci gania i upuszczania).

Print Status Notifier

Ten wygodny program pomocniczy jest szczególnie 

u yteczny, gdy bizhub C203 pracuje jako centralne 

urz dzenie w sieci. Komunikaty wy wietlane na ekra-

nach komputerów osobistych informuj  u ytkowników 

o stanie ich urz dze  i post pach w realizacji zlece-

nia. Ca kowicie eliminuje to zb dne wycieczki do dru-

karki. U ytkownicy nie musz  osobi cie sprawdza , 

czy zlecone zadanie drukowania zosta o ju  wykonane 

i mog  skupi  si  na innych, istotniejszych zadaniach.

Gwarancja bezpiecze stwa

Zastosowane w urz dzeniu bizhub C203 zabezpie-

czenia zapewniaj  wysoki standard bezpiecze stwa. 

Dzi ki nim mo emy by  pewni, e dane u ytkowników 

czy informacje poufne nie zostan  odczytane przez 

osoby postronne. Funkcje zabezpieczaj ce obejmu-

j  równie  szyfrowanie plików PDF, co chroni przed 

nieuprawnionym dost pem do zapisanych w formacie 

PDF danych. Dost pu do elektronicznych zasobów 

broni szyfrowanie dysku twardego. Z kolei bezpie-

cze stwo poczty elektronicznej zapewnia szyfrowanie 

S/MIME. Spe niaj c surowe wymagania firmy Konica 

Minolta w zakresie ochrony danych, bizhub C203 jest 

zgodny ze standardem Common Criteria i posiada 

certyfikat ISO 15408 EAL3.

Bizhub C203 stanowi po czenie pomys owych 

rozwi za  z ca  gam  u ytecznych funkcji. 

O przydatno ci tego urz dzenia decyduje jako  

i wydajno , zaawansowane mo liwo ci, prostota 

obs ugi oraz rozbudowany system ochrony danych. 

Du a ilo  dodatkowych funkcji znacznie poszerza 

zakres zastosowa . Bizhub C203 stanowi wygodne 

i wszechstronne rozwi zanie komunikacyjne, odpo-

wiednie dla ka dej firmy mniejszych rozmiarów.



Specyfikacja kopiarki

Proces kopiowania

Elektrostatyczne kopiowanie laserowe, 

tandem, po rednie

Toner system

Toner polimeryzowany Simitri® HD

Copy/print speed A4

W kolorze do 20 s./min

W czerni i bieli do 20 s./min

Pr dko  kopiowania / druku A3

W kolorze do 12,5 s./min

W czerni i bieli do 12,5 s./min

Czas oczekiwania na uzyskanie 

pierwszej kopii/wydruku (A4)

Kolorowej 11,7 s (A4)

Czarno-bia ej 7,7 s (A4)

Czas przygotowania do pracy

Oko o 80 sek.

Rozdzielczo  kopii

600 x 600 dpi

Odcienie szaro ci

256 odcieni

Liczba kopii

1–999, tryb przerwania operacji

Format dokumentów oryginalnych

A5–A3

Powi kszanie

25-400% w odst pach co 0,1%, 

automatyczna zmiana rozmiarów

Funkcje kopiowania

Wstawianie rozdzia ów, ok adek i stron

Wydruk próbny, wydruk s u cy 

do regulacji ustawie

Sztuka cyfrowa, ponowne wywo ywanie 

zlece , pami  ustawie  zlece ,

tryb plakatowy, nadruk, stemplowanie,

Ochrona przed kopiowaniem

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczo  druku

Odpowiednik 1 800 x 600 dpi

Procesor kontrolera

PowerPC MC7447 @ 1 GHz, 64-ro BITOWY

J zyk opisu strony

PCL 6c (PCL 5c + XL3.0), PostScript 3

Systemy operacyjne

Windows 2000/XP/XP64

Windows VISTA 32/64

Obs uga Windows VISTA DPWS

Server 2000/2003/2003 x64

Macintosh 9.x/10.x

Unix/Linux/Citrix

Funkcje drukowania

Bezpo redni druk plików PCL, PS; TIFF, 

XPS, PDF oraz szyfrowanych plików 

w formacie PDF

Drukowanie dokumentów zapisanych 
w pami ci USB (opcja)

czenie druku na ró nych no nikach 
i druku jedno i wielostronnego w ramach 
jednego zlecenia (Mixmedia i Mixplex)
Programowanie zlece  - funkcja „Easy Set”
Nadruk, znak wodny, ochrona przed 
kopiowaniem,
Tryb oszcz dzania tonera

Specyfikacja skanera

Szybko  skanowania
W kolorze do 70 s. orygina u/min. 
(300 dpi przy podawaniu przez podajnik 
dokumentów)
W czerni i bieli do 70 s. orygina u/min. 
(300 dpi przy podawaniu przez podajnik 
dokumentów)

Rozdzielczo  skanowania
Maks.: 600 x 600 dpi

Tryby skanowania
Skanowanie sieciowe TWAIN
Skanowanie do poczty elektronicznej
Skanowanie do FTP
Skanowanie do SMB
Skanowanie do skrzynki
Skanowanie do DPWS
Skanowanie do USB (opcja)

Formaty plików
JPEG, TIFF, XPS, PDF, Compact PDF,
Zaszyfrowane pliki PDF

Miejsca przeznaczenia 
zeskanowanych obrazów
2 100 (pojedynczy odbiorca + grupa), 
obs uga LDAP

Funkcje skanowania
Adnotacje (tekst/godzina/data) 
w plikach PDF
Do 400 programów zlece

Specyfikacja faksu

Standard faksu
Super G3 (opcja)

Transmisja faksów
Analogowa, i-Fax, IP-Fax, SIP-Fax

Rozdzielczo  faksów
Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)

Kompresja faksów
MH, MR, MMH, JBIG

Modem faksowy
Transmisja z pr dko ci  do 33,6 Kb/s

Miejsca przeznaczenia faksów
2 100 (pojedynczy odbiorca + grupa)

Funkcje faksowe
Polling
Przesuni cie transmisji w czasie
PC-Fax,
Odbiór do skrzynki poufnej
Odbiór do e-Mail, FTP, SMB

Specyfikacja systemowa

Pami  wewn trzna
1024 MB

Wewn trzny dysk twardy
60 GB

Interfejsy komunikacyjne
10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T 
Ethernet, USB 2.0

Automatyczny podajnik dokumentów
Do 100 sztuk oryginalnych dokumentów

Format papieru
A6–A3, druk bez marginesów
Papier na transparenty, 
maks. 1200 x 297 mm
Indywidualnie wybrane formaty papieru

Gramatura papieru
64–271 g/m2

Pojemno  pojemników na papier
Standardowo: 1150 arkuszy
Maks.: 3650 arkuszy

Pojemno  odbiorcza
Maks.: 1200 arkuszy

Automatyczny druk dwustronny
A5–A3, druk bez marginesów
64–256 g/m2

Tryby wyka czania (opcje)
Offset, grupa, sortowanie, zszywanie, 
dziurkowanie,sk adanie na rodku, broszura

Liczba kopii/wydruków (miesi czna)
Zalecana: 25 000
Maks.: 35 000

Pobór mocy
220-240 V / 50/60 Hz
poni ej 1,5 KW (system)

Wymiary urz dzenia (Sz. x G . x W., mm)
640 x 849 x 770

Waga urz dzenia
Oko o 99 kg

Funkcje systemowe

Bezpiecze stwo
ISO 15408 EAL3 (w trakcie oceny)

Ewidencjonowanie
Do 1 000 kont u ytkowników
Obs uga mechanizmów Active Directory 
(nazwa u ytkownika + has o)
Definiowanie dost pu u ytkowników 
do funkcji
Uwierzytelnianie biometryczne (na pod-
stawie uk adu y ek w palcach) (opcja)
Czytnik kart IC-Card (opcja)
Serwer Acount Manager (opcja)

Oprogramowanie
PageScope NetCare
PageScope Data Administrator
PageScope Box Operator
PageScope Workware (wersja testowa)
Direct Print Utility
Print Status Notifier
Log Management Utility
Driver Packaging Utility

Wszystkie specyfikacje pojemno ci, mierzonej liczb  arkuszy, dotycz  papieru o formacie A4 i gramaturze 80 g/m2.

Wszystkie specyfikacje dotycz ce pr dko ci skanowania, kopiowania lub drukowania dotycz  papieru o formacie A4, który jest skanowany, 
kopiowany lub zadrukowywany w poprzek, w trybie jednostronnym na wielu arkuszach.

Na niektórych ilustracjach produktom mog  towarzyszy  dodatkowe akcesoria.

Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezb dno ci podawanych cen i specyfikacji. Specyfikacje mog  ulec zmianie bez powiadomienia.

Microsoft, Windows oraz logo Windows s  znakami handlowymi lub zastrze onymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation 
w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach.

Wszelkie inne nazwy marek i produktów mog  by  zastrze onymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, 
które nale  do odpowiednich w a cicieli, co niniejszym zostaje uznane.
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Konica Minolta 

Business Solutions Polska sp. z o.o.

ul. Muszkieterów 15

02-273 Warszawa

Tel.: + 48 (22) 560 33 00

Fax: + 48 (22) 560 33 03

www.konicaminolta.pl 

Pa stwa partner w dziedzinie rozwi za  biznesowych Konica Minolta:

Specyfikacja techniczna



bizhub C253 i bizhub C353
             Kompleksowe rozwi zania na miar

Systemy biurowe bizhub C253 i bizhub C353



Czym objawia si  sprawna komunikacja biurowa? Tym, e niewiele si  o niej mówi. Dlaczego? Bo istotne 

jest to, by pos ugiwanie si  urz dzeniami wielofunkcyjnymi by o jak naj atwiejsze. Urz dzenia Konica Minolta 

gwarantuj , e pracownicy po wi c  drukowaniu i kopiowaniu niewiele uwagi – wi cej nie b d  musieli.

   Chro  swój czas, 
   obni aj koszty

Stare przys owie mówi, e czas to pieni dz. Znako-

micie sprawdza si  to w przypadku urz dze  bizhub 

C253/C353. Konkurencyjne koszty drukowania to 

aspekt, który z pewno ci  zostanie doceniony przez 

ka d  firm , d c  do ograniczania wydatków.

systemy biurowe bizhub C253 i bizhub C353

Sieć TWAIN

Skanowanie
do e-mail

Skanowanie do skrzynki/
skrzynki osobistej

Skanowanie
do SMB

Skanowanie

Skanowanie
do FTP

Dystrybucja Skrzynka

Drukowanie

Faksowanie

KopiowanieKolorowe, czarno-białe

PC-Faxi-FaxIP-Fax

Kolorowe, czarno-białe

Super G3 FaxSIP-Fax

Lokalne/sieciowe PCL/PS

Ponowne
drukowanie

Udostępnianie
między skrzynkami

Skanowanie
do USB

USB

Nowe urz dzenia Konica Minolta – bizhub C253 

i C353 – powsta y z my l  o intensywnie pracuj -

cych zespo ach ludzkich. Nie tylko gwarantuj  szybki 

druk kolorowy i czarno-bia y, ale dzi ki wielu mo -

liwo ciom konfiguracyjnym pozwalaj  dostosowa  

swoje funkcje do potrzeb indywidualnych. Staj  si  

w ten sposób kompleksowym rozwi zaniem komuni-

kacyjnym, szytym na miar  ka dego zespo u.

 W kolorze czy monochromatycznie? Wybór nie jest 

atwy. Przy identycznej pr dko ci druku czarno-

bia ego i kolorowego, wynosz cej odpowiednio 25 

i 35 stron na minut , oba systemy równie dobrze 

spisuj  si  jako kolorowe drukarki produkcyjne, jak 

i czarno-bia e urz dzenia wielofunkcyjne.

 Konica Minolta zastosowa a ca  gam  najno-

wocze niejszych rozwi za  technicznych, takich 

jak mechanizm druku w uk adzie tandem i cztery 

indywidualne dwuwi zkowe modu y laserowe.

 Mo liwo  wyboru wielu ustawie  drukowania, 

skanowania czy konfiguracji skrzynek u ytkowni-

ków ma ogromny wp yw na oszcz dno  czasu 

ka dego u ytkownika.

 Urz dzenia bizhub C253 i C353 zapewniaj  wyso-

k  jako  druku dzi ki zastosowaniu Simitri HD 

– tonera polimeryzowanego najnowszej generacji. 

Praca w trybie ekonomicznym umo liwia drukowa-

nie i kopiowanie przy znacznym obni eniu kosztów.

 Innowacyjne zabezpieczenia, takie jak biometrycz-

ne uwierzytelnianie na podstawie uk adu y ek 

w palcach, gwarantuj  poufno  informacji. 

Pos ugiwanie si  urz dzeniami jest u atwione dzi ki 

du emu wyborowi programów narz dziowych.

Opcje przep ywu informacji



Opcje wyka czania

Nigdy wcze niej zdolno  kolorowego lub czarno-

bia ego urz dzenia wielofunkcyjnego do wyka czania 

dokumentów nie by a tak du a. Opcjonalny finiszer 

dla urz dze  bizhub C253/353 oferuje bardzo wiele 

mo liwo ci. Jego podstawow  funkcj  jest zszywanie 

i sortowanie. Ale to nie wszystko. Po uwzgl dnieniu 

modu ów dodatkowych bizhub mo e dziurkowa , 

a tak e produkowa  broszury ze z o onych i zszytych 

po rodku arkuszy. Nie zapominajmy o mo liwo ci 

zastosowania zestawu skrzynek odbiorczych, który 

s u y do segregowania wydruków, kopii i dokumen-

tów faksowych, czy te  rozdzielania dokumentów do 

poszczególnych dzia ów firmy. Poczynaj c od auto-

matycznej produkcji broszur, poprzez generowanie 

zszytych i przedziurkowanych raportów, ko cz c 

na druku bannerów o rozmiarach przekraczaj cych 

standardowe formaty papieru – mo liwo ci pro-

dukcji bizhub C253/353 naprawd  robi  wra enie. 

U yteczn  alternatyw  jest taca separatora, która 

s u y m.in. do oddzielania wydruków od faksów. 

Dodajmy do tego, e finiszer ma zwart  budow  

i zajmuje bardzo niewiele miejsca w biurze.

Konfiguracje

Wielo  w jedno ci. 
Si a modu ów. 
Dobre urz dzenie wielofunkcyjne poznaje si  nie tylko 

po tym, jak zaczyna, ale i jak ko czy. Nadawanie dokumen-

tom odpowiedniej oprawy odgrywa niezmiernie istotn  rol  

w skutecznym przekazywaniu informacji. Zastosowane 

w urz dzeniach bizhub C253 i C353 rozwi zania technolo-

giczne pozwalaj  na usprawnienie procesu wyka czania. 

Warto zatem zwróci  uwag  na opcjonalny finiszer, który 

oferuje bardzo wiele u ytecznych funkcji. To naprawd  

dobry sposób na to, by firmowe dokumenty by y interesuj -

ce i przyci ga y uwag .

Toner polimeryzowany Simitri HD Zwyk y toner

Kontroler EmperonTM

Kompatybilno  z sieci  to wielka zaleta urz dze  serii 

bizhub. Pe n  integracj  systemów C253/353 z dowol-

nym rodowiskiem sieciowym zapewnia kontroler 

EmperonTM. Wspó pracuje on z systemami Windows, 

Mac, UNIX, Linux i Citrix, co oznacza, e oba urz dze-

nia s  kompatybilne praktycznie z ka d  infrastruktur . 

Dzi ki uniwersalnemu sterownikowi drukarki, obs ugu-

j cemu j zyki PCL i PostScript, EmperonTM gwarantuje 

równie  du  wygod  i atwo  obs ugi.

Toner polimeryzowany Simitri HD

O wysok  jako  wydruków dba specjalny toner 

polimeryzowany Simitri HD. Charakteryzuje si  on 

mikroskopijnymi cz steczkami o bardzo zbli onym 

kszta cie i umo liwia uzyskanie wyj tkowej jako ci 

obrazu. Dokumenty czarno-bia e i kolorowe cechuj  

si  wyj tkowo wyra nym tekstem i odwzorowaniem 

najdrobniejszych linii. Na jako  druku ma równie  

wp yw innowacyjny tryb uwydatniania kraw dzi, co 

ma szczególne znaczenie w przypadku kopiowania 

wyblak ego tekstu, cienkich linii lub bardzo drobne-

go druku. Urz dzenia bizhub C253/353 s  ponadto 

wyposa one w tryb ekonomiczny, który mo na wyko-

rzysta  do drukowania wersji próbnych lub robo-

czych, a tym samym znacznej redukcji kosztów.



Trudno sobie wyobrazi  sprawne funkcjonowanie 

firmy bez odpowiedniego wsparcia technologicz-

nego. Nie da si  tej sprawno ci osi gn  bez 

urz dze , które u atwiaj  pracownikom codzienne 

pos ugiwanie si  dokumentami. Systemy bizhub 

C253 i C353 oferuj  wiele rozwi za , które przyczy-

niaj  si  do wyra nego przyspieszenia druku, wyko-

nywania kopii czy te  skanowania i faksowania. 

I o to w a nie chodzi – by by o szybciej i atwiej.

Sztuka sprawnego 

          przep ywu informacji

systemy biurowe bizhub C253 i bizhub C353

Skanowanie na wiele sposobów 

Projektuj c urz dzenia wielofunkcyjne, specjali ci 

Konica Minolta staraj  si  u atwi  proces dystrybucji 

informacji. Urz dzenia bizhub C253 i C353 umo -

liwiaj  skanowanie do poczty elektronicznej, FTP, 

SMB i skrzynek u ytkowników oraz zapis obrazów w 

formacie wielostronicowych dokumentów PDF oraz 

XPF, JPG i TIFF. Przesy anie informacji u atwia funk-

cja tworzenia lekkich plików PDF – mo na cho by 

dzi ki temu bez problemów do cza  je do wiadomo-

ci mailowych.

Komunikacja faksowa

Urz dzenia bizhub C253 i C353 posiadaj  bardzo 

du e mo liwo ci w zakresie komunikacji faksowej. 

Funkcje Digital Fax i Digital Store umo liwiaj  przesy-

anie faksów w postaci wiadomo ci e-mail, zapisywa-

nie ich w skrzynkach odbiorczych i na komputerach 

PC. Funkcja Internet Fax umo liwia wysy anie i odbie-

ranie danych faksowych w postaci za czników wiado-

mo ci e-mail, natomiast IP Fax pozwala na wysy anie 

faksów w kolorze do innych urz dze  bizhub w intra-

necie. Do urz dzenia mo na doda  modu  konwen-

cjonalnego faksu, który umo liwia przesy anie i odbie-

ranie papierowych, oryginalnych dokumentów.



Opcje wyka czania

zszywanie 
w dwóch 
punktach

wstawianie 
arkuszy, raport

zszywanie 
w rogu

druk 
dwustronny

broszura sortowanie 
z przesuni ciem 

arkuszy

czenie druku 
dwustronnego, 
jednostronnego 

oraz ró nych 
no ników

drukowanie 
transparentów

Funkcje skrzynek u ytkowników

Opracowany przez firm  Konica Minolta system 

skrzynek u ytkowników usprawnia zarz dzanie doku-

mentami, przechowywanymi na dysku twardym. Daje 

on mo liwo  za o enia do 1000 skrzynek u ytkow-

ników. Mog  by  one zdefiniowane jako publiczne, 

przeznaczone do u ytkowania przez grup  lub oso-

biste. Oprogramowanie PageScope Box Operator 

umo liwia bezpo redni dost p z komputera PC oraz 

pobieranie przechowywanych danych, a podgl d 

wielu plików pozwala na ich wyszukiwanie za pomo-

c  widoków miniatur.

Wydajne drukowanie 

Gdyby my zapytali przeci tnego u ytkownika, czego 

oczekuje od urz dzenia wielofunkcyjnego, na pewno 

wskaza by na zdolno  do szybkiego wykonywa-

nia zada . Urz dzenia bizhub C253/353 eliminuj  

wszelkie mo liwe opó nienia. Czas oczekiwania na 

wydruki jest niezmiernie krótki. Ma na to wp yw ju  

sam sposób transportu papieru (nawet z 5 róde ), 

czy te  mo liwo  druku na papierze o wysokich 

gramaturach. Realizacj  zlece  o du ych rozmiarach 

przyspiesza mechanizm druku dwustronnego – pr d-

ko  druku w dupleksie i simpleksie jest taka sama. 

Funkcja drukowania banerów, która pozwala na 

tworzenie wydruków, przeznaczonych do ekspozycji 

– mo na przy jej pomocy drukowa  materia y 

o d ugo ci nawet do 1.2 metra. 

Wygodnym rozwi zaniem jest bezpo rednie skano-

wanie i drukowanie z urz dze  USB, które umo -

liwia pomini cie oprogramowania aplikacyjnego. 

Korzystaj c z bizhub C253/353, mo na skanowa  

papierowe, oryginalne dokumenty bezpo rednio do 

pami ci USB, a tak e drukowa  dokumenty w niej 

zapisane. Ta funkcja jest niezwykle przydatna, np. 

do szybkiego wydrukowania informacji, niezb dnych 

w trakcie spotkania biznesowego. 

Doskona y kolor

Kontroler Emperon zapewnia bardzo wydajne, auto-

matyczne zarz dzanie kolorami podczas rutynowych 

zada . Dzi ki obs udze profilów ICC mo liwe jest 

ich adowanie i wykorzystywanie, co usprawnia 

reprodukcj  kolorów oraz zwi ksza jej dok adno . 

Jeszcze wi ksz  wydajno  zapewnia opcjonalny 

kontroler IC-409 Fiery, który udost pnia zestaw 

narz dzi do efektywnego zarz dzania kolorami.

Op acalna automatyzacja 

Urz dzenia bizhub C253/353 dzi ki wykorzystaniu 

specjalnego trybu czarno-bia ego mog  pracowa  

nawet po wyczerpaniu si  tonera kolorowego. 

Z kolei automatyczne rozpoznawanie dokumentów 

kolorowych gwarantuje u ycie druku kolorowego 

tylko wówczas, gdy jest on potrzebny. Automatyczny 

wybór papieru chroni przed drukowaniem na 

arkuszach o niew a ciwych formatach, natomiast 

automatyczne obracanie przenoszonego na papier 

obrazu umo liwia zako czenie druku zlecenia, nawet 

wówczas, gdy wymagany format papieru we w a ci-

wej orientacji nie jest ju  dost pny.



Dane pod 
          specjalnym nadzorem.

Sprawne zarz dzanie sieciowymi urz dzeniami 

i wszechstronne zabezpieczenia s  niezb dne dla 

prawid owego funkcjonowania firm w dzisiejszym 

wiecie. Pakiet narz dzi i programów pomocniczych 

PageScope to kompletne rozwi zanie administra-

cyjne, które stanowi istotn  pomoc w tym zakresie. 

U ytkownicy urz dze  bizhub C253/353 nie musz  si  

obawia  o swoje cenne dane. Firma Konica Minolta 

znana jest z dba o ci o wysokie standardy bezpiecze -

stwa - oba urz dzenia spe niaj  wymagania standardu 

Common Criteria i posiadaj  certyfikat zgodno ci 

z ISO 15408 EAL3.

systemy biurowe bizhub C253 i bizhub C353

Wysokie standardy bezpiecze stwa

Firma Konica Minolta doskonale zdaje sobie spraw  

ze znaczenia, jakie ma ochrona danych. Dlatego w a -

nie urz dzenia bizhub C253 i C353 s  wyposa one 

we wszechstronne zabezpieczenia.

 Niezwykle interesuj cym rozwi zaniem jest innowa-

cyjna technologia biometrycznego uwierzytelniania 

u ytkowników. Specjalny czytnik rozpoznaje uk ad 

y ek na palcu osoby, która chce z urz dzenia sko-

rzysta . Jest to bardzo szybki i wygodny sposób 

uzyskiwania dost pu. Z jednej strony zwalnia u yt-

kowników z konieczno ci zapami tywania hase , z 

drugiej za  zapewnia maksymalne bezpiecze stwo 

danych. Jako alternatyw  mo na stosowa  uwierzy-

telnianie za pomoc  zbli eniowej karty IC.

 OInn  wa n  funkcj  ochronn  jest bezpieczne 

drukowanie. Zlecenie druku mo e by  zrealizowane 

po wprowadzeniu przez u ytkownika jego indywi-

dualnego has a bezpo rednio do urz dzenia bizhub 

C253/C353. Szyfrowanie plików PDF zapobiega 

nieuprawnionemu dost powi do zawartych w nich 

danych. Dzi ki szyfrowaniu transmisji (SSL) poufne 

dane pozostaj  niedost pne nawet w wypadku ich 

przechwycenia. Mo liwe jest równie  zastosowanie 

szyfrowania do zabezpieczenia danych, które s  

przechowywane na wewn trznym dysku twardym.



Pakiet dla administratorów

Obszerny zestaw narz dzi administracyjnych 

PageScope s u y do automatyzacji procedur przygo-

towania do pracy, upraszcza integracj  z sieci  

i umo liwia monitorowanie statusu urz dze  oraz 

skuteczne zarz dzanie nimi. 

 Aplikacja PageScope Netcare zapewnia szybki 

dost p oraz monitorowanie urz dze  w sieci. 

Przesy ane automatyczne powiadomienia informu-

j  u ytkowników o statusie ka dego urz dzenia, 

umo liwiaj c szybk  reakcj  administratora.

 Kompleksowe zarz dzanie kontami i danymi 

mo e stanowi  prawdziwe wyzwanie, ale nie 

dla aplikacji PageScope Data Administrator. 

Umo liwia ona integracj  nowych urz dze  z sie-

ci  oraz szybkie i proste programowanie adresów 

e-mail. Dane, które s u  do uwierzytelniania oraz 

dane kont mo na zaprogramowa  indywidualnie 

dla poszczególnych u ytkowników, co obejmuje 

równie  ograniczanie praw dost pu do okre lo-

nych funkcji, takich jak druk kolorowy. Dzi ki temu 

aplikacja Data Administrator mo e przyczyni  si  

do obni enia kosztów.

 G ównym narz dziem administrowania wszyst-

kimi urz dzeniami bizhub w sieci jest aplikacja 

PageScope Account Manager. To w istocie jedno-

lita platforma informatyczna, która umo liwia reali-

zacj  wszystkich zada  ewidencyjnych. Centralne 

Zgodno  z systemem Windows Vista

atwa instalacja za pomoc  DPWS 

(Device Profile for Web Services), 

a tak e bezpo rednie skanowanie 

i drukowanie plików XPS.

rejestrowanie i analiza stanu liczników, definiowa-

nie ogranicze  dost pu i limitów liczby drukowa-

nych stron dla poszczególnych u ytkowników 

i zarz dzanie nimi – to tylko niektóre z mo liwo ci. 

Efekt? Account Manager umo liwia pe n  kontrol  

kosztów, zwi zanych z procesami kopiowania, 

drukowania, skanowania i faksowania.

 Sprawdzony system zdalnej diagnostyki firmy 

Konica Minolta gwarantuje aktywne wsparcie 

techniczne. Aplikacja CS Remote Care pomaga 

w p ynnej eksploatacji urz dze , zapobiegaj c 

przerwom w pracy. Wszystkie istotne dane o nich 

s  przesy ane bezpo rednio do serwisu firmy 

Konica Minolta za pomoc  automatycznego 

procesu, który nigdy nie absorbuje u ytkownika.

Urz dzenia bizhub C253 i C353 s  gotowe 

do obs ugi ka dego zadania komunikacyjnego, 

które mo e si  pojawi  w rodowisku biurowym. 

W modelach tych firma Konica Minolta po czy a 

nowoczesne technologie z wieloma przydatnymi 

funkcjami, co daje efekt w postaci wyj tkowo 

niskich kosztów eksploatacji.
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Specyfikacja kopiarki

Proces kopiowania
Elektrostatyczne kopiowanie laserowe, 
Tandem, po rednie

Toner
Toner polimeryzowany Simitri HD

Pr dko  kopiowania / druku A4
druk kolorowy/czarno-bia y do 25 s./min 
(bizhub C253)
druk kolorowy/czarno-bia y do 35 s./min 
(bizhub C353)

Pr dko  kopiowania / druku A3
druk kolorowy/czarno-bia y do 12,5 s./min 
(bizhub C253)
druk kolorowy/czarno-bia y do 17,7 s./min 
(bizhub C353)

Czas oczekiwania na uzyskanie 
pierwszej kopii/wydruku (A4)
druk kolorowy 11,7 s / czarno-bia y 7,7 s 
(bizhub C253)
druk kolorowy 8,5 s / czarno-bia y 5,9 s 
(bizhub C353)

Czas przygotowania do pracy
Oko o 80 s (bizhub C253)
Oko o 75 s (bizhub C353)

Rozdzielczo  kopii
600 x 600 dpi

Odcienie szaro ci
256 odcieni

Liczba kopii
1–999, tryb przerwania operacji

Format dokumentów oryginalnych
A5–A3

Powi kszanie
25-400% w odst pach co 0,1%, 
automatyczna zmiana rozmiarów

Funkcje kopiowania
Wstawianie rozdzia ów, ok adek i stron
Wydruk próbny, wydruk s u cy do regulacji 
ustawie
Sztuka cyfrowa, ponowne wywo ywanie zle-
ce , pami  ustawie  zlece  tryb plakatowy, 
nadruk, stemplowanie
Ochrona przed kopiowaniem

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczo  druku
Odpowiednik 1800 x 600 dpi

Procesor kontrolera
PowerPC MC7447 @ 1 GHz, 64-ro BITOWY

J zyk opisu strony
PCL 6c (PCL 5c + XL3.0), PostScript 3

Systemy operacyjne
Windows 2000/XP/XP64
Windows VISTA 32/64
Obs uga Windows VISTA DPWS
Server 2000/2003/2003 x64
Macintosh 9.x/10.x
Unix/Linux/Citrix

Funkcje drukowania
Bezpo redni druk plików PCL, PS; TIFF, 
XPS, PDF oraz szyfrowanych plików 
w formacie PDF

Drukowanie dokumentów zapisanych 
w pami ci USB (opcja)

czenie druku na ró nych no nikach 
i druku jedno- i wielostronnego w ramach 
jednego zlecenia (Mixmedia i Mixplex)
Programowanie zlece  - funkcja „Easy Set”
Nadruk, znak wodny, ochrona przed 
kopiowaniem
Tryb oszcz dzania tonera

Specyfikacja skanera

Szybko  skanowania
W kolorze do 70 s. orygina u/min 
(300 dpi przy podawaniu przez podajnik 
dokumentów)
W czerni i bieli do 70 s. orygina u/min 
(300 dpi przy podawaniu przez podajnik 
dokumentów)

Rozdzielczo  skanowania
Maks.: 600 x 600 dpi

Tryby skanowania
Skanowanie sieciowe TWAIN
Skanowanie do poczty elektronicznej
Skanowanie do FTP
Skanowanie do SMB
Skanowanie do skrzynki
Skanowanie do DPWS
Skanowanie do USB (opcja)

Formaty plików
JPEG, TIFF, XPS, PDF, Compact PDF,
Zaszyfrowane pliki PDF

Miejsca przeznaczenia 
zeskanowanych obrazów
2100 (pojedynczy odbiorca + grupa), 
obs uga LDAP

Funkcje skanowania
Adnotacje (tekst/godzina/data) 
w plikach PDF
Do 400 programów zlece

Specyfikacja faksu

Standard faksu
Super G3 (opcja)

Transmisja faksów
Analogowa, i-Fax, IP-Fax, SIP-Fax

Rozdzielczo  faksów
Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)

Kompresja faksów
MH, MR, MMH, JBIG

Modem faksowy
Transmisja z pr dko ci  do 33,6 Kb/s

Miejsca przeznaczenia faksów
2100 (pojedynczy odbiorca + grupa)

Funkcje faksowe
Polling
Przesuni cie transmisji w czasie
PC-Fax
Odbiór do skrytki
Odbiór do e-Mail, FTP, SMB

Specyfikacja systemowa

Pami  wewn trzna
1,024 MB

Wewn trzny dysk twardy
60 GB

Interfejs
10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T 
   Ethernet
USB 2.0

Automatyczny podajnik dokumentów
Do 100 sztuk oryginalnych dokumentów

Format papieru
A6–A3, druk bez marginesów
Papier na transparenty, maks. 
1200 x 297 mm
Indywidualnie wybrane formaty papieru

Gramatura papieru
64–271 g/m2

Pojemno  pojemników na papier
Standardowo: 1150 arkuszy
Maks.: 3650 arkuszy

Pojemno  odbiorcza
Maks.: 1200 arkuszy

Automatyczny druk dwustronny
A5–A3, druk bez marginesów
64–256 g/m2

Tryby wyka czania (opcje)
Offset, grupa, sortowanie, zszywanie, 
dziurkowanie,
sk adanie na rodku, broszura

Liczba kopii/wydruków (miesi czna)
Zalecana: 30 000/Maks.: 45 000 
(bizhub C253)
Zalecana: 40 000/Maks.: 60 000 
(bizhub C353)

Pobór mocy
220–240 V / 50/60 Hz
poni ej 1,5 KW (system)

Wymiary urz dzenia 
(Sz. x G . x W., mm)
640 x 849 x 770

Waga urz dzenia
Oko o 99 kg

Funkcje systemowe

Bezpiecze stwo
ISO 15408 EAL3 (w trakcie oceny)

Ewidencjonowanie
Do 1000 kont u ytkowników
Obs uga mechanizmów Active Directory 
(nazwa u ytkownika + has o)
Definiowanie dost pu u ytkowników do 
funkcji
Uwierzytelnianie biometryczne (na podsta-
wie uk adu y ek w palcach) (opcja)
Czytnik kart IC-Card (opcja)
Serwer Acount Manager (opcja)

Oprogramowanie
PageScope NetCare
PageScope Data Administrator
PageScope Box Operator
PageScope Workware (wersja testowa)
Direct Print Utility
Print Status Notifier
Log Management Utility
Driver Packaging Utility

Wszystkie specyfikacje pojemno ci, mierzonej liczb  arkuszy, dotycz  papieru o formacie A4 i gramaturze 80 g/m2.

Wszystkie specyfikacje dotycz ce pr dko ci skanowania, kopiowania lub drukowania dotycz  papieru o formacie A4, który jest skanowany, 
kopiowany lub zadrukowywany w poprzek, w trybie jednostronnym na wielu arkuszach.

Na niektórych ilustracjach produktom mog  towarzyszy  dodatkowe akcesoria.

Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezb dno ci podawanych cen i specyfikacji. Specyfikacje mog  ulec zmianie bez powiadomienia.

Microsoft, Windows oraz logo Windows s  znakami handlowymi lub zastrze onymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation 
w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach.

Wszelkie inne nazwy marek i produktów mog  by  zastrze onymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, 
które nale  do odpowiednich w a cicieli, co niniejszym zostaje uznane.

Konica Minolta 

Business Solutions Polska sp. z o.o.

ul. Muszkieterów 15

02-273 Warszawa

Tel.: + 48 (22) 560 33 00

Fax: + 48 (22) 560 33 03

www.konicaminolta.pl

Pa stwa partner w dziedzinie rozwi za  biznesowych Konica Minolta:

Specyfikacja techniczna


