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Konica Minolta premier a drupán
BIZHUB PRO 1600P/2000P/2500P

Kószás Attila

A Konica Minolta a világ legnagyobb
nyomdaipari kiállításán, a németországi
Düsseldorfban mutatja be fekete-fehér
nyomdai rendszereinek új termékcsalád-
ját, a bizhub PRO 1600P, 2000P és 2500P
nyomdai rendszereket. Ezen nagy teljesít-
ményű nyomdai berendezések percenként
maximum 80–125 lap nyomtatására képe-
sek, kétoldalas (duplex) módban, melyek
egyértelműen a vállalatok termelőképes-
ségének növelését szolgálják. A drupára
látogatóknak alkalmuk nyílik ezen és más
nyomdai rendszerek részletes megismeré-
sére. A Konica Minolta május 29-étől június
11-éig a 9. csarnok A26 standján, közel
1000 m2-es területen mutatja be berende-
zéseit és a hozzájuk kapcsolódó szolgálta-
tások és megoldások teljes kínálatát.

„Az új bizhub PRO termékcsaláddal lehetővé
vált számunkra, hogy termékportfóliónkat bővít-
ve belépjünk a nagy teljesítményű középkate-
góriás szegmensbe”–hangsúlyozta Heike Börsch,
a Konica Minolta Business Solutions Producti-
on Printing üzletágának vezetője. „A Konica
Minolta ezen termékei teljes mértékben kielé-
gítik azon nyomdai vállalkozások egyedi és spe-
cifikus igényeit, akik rövid időn belül szeretné-
nek nagy mennyiségű nyomatot előállítani,
kiváló minőségben. Új digitális nyomdai termék-
családunk bármelyik tagja egy vonzó megol-
dás lehet az ofszetnyomtatás támogatására vagy
akár a helyettesítésére is.

A Konica Minolta bizhub PRO nyomdai be-
rendezései legfiatalabb generációjának legérté-
kesebb tulajdonságai között szerepel a rendkí-
vüli nyomtatási sebesség és tartósság: a bizhub
PRO 1600P, 2000P és a 2500P modellek egy-
menetes (single-pass) technológia elvén működ-
nek, és így biztosítják a percenkénti 80 és 125
lap közötti nyomtatást, mely egyben azt is je-
lenti, hogy havonta min. 150 000, max. 3,75
millió lapot képesek előállítani. Mindez a Konica

Minolta bizhub PRO 2500P berendezést a világon
az egyik leggyorsabb egymenetes technológiá-
jú nyomdai rendszerré teszi. 

Az új termékcsalád mindhárom berendezése
egyszerűen működtethető és rugalmasan alkal-
mazható, annak érdekében, hogy teljes mér-
tékben megfeleljen az ügyfelek számos és kü-
lönböző igényeinek és elvárásainak. A Konica
Minolta bizhub PRO 1600P, 2000P és 2500P ké-
szülékek többféle konfigurációban lesznek elér-
hetők ez év szeptemberétől. A standard konfi-
gurációban szerepel a négy papírtálca és a 6000
lapos kirakó is. Természetesen mindez további
papírtálcákkal, nagy kapacitású kirakókkal és
finisherekkel (a nyomtatott anyagok, brosúrák
kreatív kivitelezéséhez) bővíthető. Az új rend-
szerek kiváló papírkezelési tulajdonságaiknak
köszönhetően a nyomathordozók széles vá-
lasztékát kezelni tudják – maximum 300 g/m2

súlyú és max. 32×48,8 cm méretű lapokat.
„A kiváló teljesítményükkel és rugalmassá-

gukkal az új nyomdai rendszereink teljes mér-
tékben megfelelnek a drupán használt mot-
tónknak” – magyarázta Heike Börsch. „Mivel a
Scale Up kifejezés egyrészt utal a növekedésre,
mint ahogy a Konica Minolta a nyomdatech-
nikai piacon terjeszkedett, másrészt pedig arra
a módszerre, amivel a vállalatok versenyképes
előnyökhöz juthatnak a berendezéseink – és
a hozzájuk kapcsolódó munkafolyamat-opti-
malizáló megoldások – által, a termelékenység
és hatékonyság szempontjából egyaránt.”
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