1216

KOMPAKTOWA KOPIARKA ANALOGOWA

Duża wydajność
przy małych kosztach
Konica 1216 integruje się z każdym środowiskiem
biurowym. Każdy element został zaprojektowany
oddzielnie co znacznie zwiększyło wydajność
urządzenia przy jednoczesnym obniżeniu hałasu
oraz emisji ozonu. Konica 1216 odznacza się dużą
wydajnością przy 16 stronach na minutę A4.
Dodatkowo zastosowany unikalny system zamkniętego
obiegu tonera zwiększył znacznie wydajność
do 8.000 kopii.
Konica 1216 w standardzie posiada dwie kasety
po 250 arkuszy oraz podajnik ręczny.
Aby spełnić wymagania w biurze, Konica 1216
posiada szereg funkcji specjalnych: kopiowanie
z książki, kasowanie ramek i zagięć, kopiowanie
na folii, przesunięcie obrazu.
Bez względu na specyfikę Twojego biura, Konica 1216
zawsze wykonuje kopie wysokiej jakości.

- 16 stron na minutę A4

- oryginał i kopia A3

- 2 kasety na 250 arkuszy

- podajnik ręczny na 50 arkuszy

- toner na 8.000 kopii A4

- zamknięty obieg tonera

- oszczędność energii elektrycznej

- cicha praca

- bardzo niska emisja ozonu

- zoom 50 - 200 %

- funkcje specjalne

- budowa muszlowa

Specyfikacja ogólna
Typ urządzenia

Biurkowy

Maksymalna miesięczna ilość

15,000

KONICA 1216

Predkość
Czas nagrzewania

Około 65 sekund

Czas wydruku pierwszej kopii

5.5 Sekundy

Jednorazowa ilość kopii

1-99

Szybkość wydruku

16 stron/minutę

Min./Max. rozmiar papieru

A3 /A5R

Urządzenia wyjścia
ADF (DF-204)

Opcja

Prędkość

Konica 1216.
Konica 1216 jest idealnym urządzeniem dla małych biur lub oddziałów. Jej cechy gwarantują
użytkownikowi osiągnięcie produktywności normalnie występującej przy urządzeniach
wyższej klasy. Jest urządzeniem idealnie przystosowanym do zmieniających się potrzeb
rosnącego biznesu. Z opcjami; automatycznym podajnikiem dokumentów oraz systemem
podawania papieru osiąga wysoką wydajność przy niskiej cenie kosztów wydruku.

16 stron/minutę

Pojemność i gramatura papieru

50 arkuszy/60-90 g/m2
A3-A5R

Rozmiar papieru
Ilość możliwych źródeł papieru

5 Kaset na papier

Standardowe źródła papieru

500 arkuszy, 2 kasety/250 arkuszy

Podajnik ręczny

Standard

Pojemność i gramatura papieru

50 arkuszy

Rozmiar papieru

A3-A5R

Maksymalna pojemność papieru

1,800 arkuszy

Opcje kaset na papier
DB-207A
DB-607

2 x 250
1 x 1,000
1 x 250

Cechy podstawowe
16 kopii na minutę
Pojemność papieru
Pojemność; 550 arkuszy, 2 frontowo uzupełniane kasety oraz 50 arkuszy z podajnika ręcznego

Redukcja kosztów operacyjnych
Redukcja kosztów możliwa dzięki wysoko-wydajnym częściom oraz bębnowi organicznemu

Oszczędność energii
Energy Star® Compliant, Automatyczne samowyłączanie.

Inne cechy
Auto Reset, Auto Copy, Licznik

Urządzenia wyjścia
Taca wyjścia

100 arkuszy

10-półkowy sorter z możliwością zszywania
ST-104; pojemność

Górna półka - 100 arkuszy
Pozostałe półki - 20 arkuszy

Rozmiar papieru

Opcje

A3-A5R

Gramatura papieru

60-90 g/m2
Górna półka - 100 arkuszy
Pozostałe półki - 20 arkuszy

10-półkowy sorter z opcją zszywania
(ST-103); pojemność

Podajnik oryginałów
Automatyczny podajnik dokumentów, do 50 arkuszy (A3-A5R) oryginałów / minutę

Rozmiar papieru

A3-A5R

Pojemność papieru

Gramatura papieru

60-90 g/m2

Opcja jednostki na 1800 arkuszy papieru

Pojemność zszywacza

25 arkuszy

Cechy
Redukcja

3 Ustawienia: 50%, 65%, 77%

Powiększenie

3 Ustawienia: 129%, 155%, 200%

Ustawienie użytkownika

1

Zakres powiększenia / pomniejszenia

Zakres podstawowy: 50 to 200%
co 1% procent

Automatyczne przełączanie tac (ATS)

Standard

Automatyczny Zoom (AMS)

Standard

Automatyczny wybór papieru (APS)

Standard

Automatyczne ustawienie ekspozycji (AES)

Standard

Kopiowanie książkowe

Standard

Likwidacja obramowań

Standard

Przesunięcie obrazu

Standard

Mieszane oryginały

Standard

Przekładanie folii

Standard

Opcje sortowania
10-półkowy Sorter z możliwością zszywania
Pojemność 280 arkuszy papieru (po 20 na półkach, górna półka 100 arkuszy), zszywanie do 20 arkuszy

10-półkowy Sorter
Pojemność do 550 arkuszy (po 50 na półkach, górna półka 100 arkuszy). Opcja zszywania
do 25 arkuszy.

Dystrybutor Kopiarek Konica

Wymagania elektryczne
Standardowe

220V, 15A

Wydajność materiałów eksploatacyjnych
Fotoreceptor

Bęben organiczny

Wydajność

60,000 Kopii
Suchy, dwuskładnikowy

System druku
Wydajność developera

30,000 Kopii

Wydajność toneru

8,000 kopii

Przegląd serwisowy

30,000 Kopii

Wymiary oraz waga
Waga jednostki podstawowej

52 kg.

Wymiary

620 x 584 x 500

Warunki specyfikacji mogą ulec zmianie.

As an Energy Star®
Partner, Konica has
determined that the
1216 meets the Energy
Star® guidelines for
energy efficiency.

Autoryzowany Dealer:

