
SISTEMA DE PRODUÇÃO A P&B

 Sistema digital a preto & branco SRA3+ 
 Até 14,856 páginas A4 por hora

bizhub PRESS 2250P

Existem muitas oportunidades no mercado que pode explorar para fazer seu negócio crescer de forma sustentada. 
Sistemas Konica Minolta fornecem a este mercado digital a plataforma necessária para certificar-se de que nunca tem 
que dizer não a uma oportunidade de negócio. Co m a tecnologia duplos istema para melhor desempenho com a mais 
alta de qualidade de impressão oferecido pela bizhub PRESS 2250P. Pode contar com uma produção suave, sem falhas e 
sem perturbações,ou desvios. Aumente o seu volume de negócios graças à maior velocidade e máxima produtividade de 
14.856 imagens A4 por hora. O sucesso da sua empresa está ao seu alcançe. 
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AS VANTAGENS DA 
bizhub PRESS 2250P

GORIENTADA PARA ACABAMENTO

– Multifurações (GBC) e 2- & 4-furos 
– 6 tipos de dobragens 
– Alta capacidade de recepção
– Minimize a interação humana 
– Para orçamentos otimizados

HIGHEST RELIABILITY

–  Plataforma, peças e consumo de longa 
duração 

–  Função de ajuste de alinhamento / 
distorção de frente e verso independ-
ente para registro duplex preciso

– Sistema de transferência da correia 
– Para impressões com o máximo de 

eficiência 
– Para uma impressão mais lucrativa

CONSCIÊNCIA AMBIENTAL

– Políticas ecológicas de compras 
– Redução das emissões de CO₂ 
– Certificado ISO 14001
– Para reduzir o impacto ambiental 
– Melhoria da eficiência baseada em 

valores ecológicos

DESEMPENHO DURADOURO

–  Até 250 imagens A4 por minuto em 
duplex

–  Até  132 imagens SRA3 por minuto 
em duplex

–  Até  14,856 imagens  A4 por hora em 
duplex

–  Até 7,840 imagens SRA3 por hora em 
duplex

PRODUTOS „CHAVE-NA-MÃO“

– Produção de revista até 50 folhas e com 
corte frontal

– Argolas plásticas automáticas até 102 
folhas

– Livros com lombada colada até  
30 mm

– Agrafa até 100 folhas com mecanismo 
corte

– Para uma maior automatização e maior 
produtividade 

– Para uma operação mais lucrativa 
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CONTROLADOR DE IMPRESSÃO DE 
ALTA PERFORMANCE

– Controlador interno Konica Minolta
– Integração com fluxo Fiery via Fiery 

Central Solo
– Para as operações intuitivas
– Para economizar tempo e dinheiro

FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO

– Configurações simples do catálogo de 
papel

– Gestão de unidades substituidas pelo 
operador (ORUM)

– Para a máxima facilidade de operação 
– Liberta os operadores para  outros 

trabalhos

MANIPULAÇÃO DE SUBSTRATOS 
SOFISTICADA

– Tecnologia de sucção de ar ou 
assistência de ar 

– Capacidade de entrada de papel até 
18,000 folhas ou 14,000 folhas e 
5,000 folhas por insersão

– Até 11 bandejas de entrada de papel 
– Para aumentar a produtividade global 
– Para redução de custos extremos

PROCESSAMENTO DE SUBSTRATOS 
COMPLETO

– Até 350 grs em simplex e duplex
– Sistema de detecção distorção
– Alimentação profissional papeis 

couché
– Opcional humidificador para 

eliminação da curvatura do papel
– Redução de curvatura mecânica como 

standard
– Para os produtos de impressão 

flexíveis e diferenciadores
– Para se destacar da concorrência

QUALIDADE DE IMAGEM PERFEITA

– Resolução de 1,200 x 1,200 dpi 
– Curva de toner
– Tecnologia de toner Simitri® HD 
– Tecnologia de controlo de densidade 

da imagem em dois sistemas
– Para novas aplicações de impressão 
– Para um crescimento sustentável do 

seu negócio
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ESPECIFICAÇÕES SISTEMA

Resolução  1,200 x 1,200 dpi 
Gramagens  40–350 grs 
Formatos Min.: 95 x 139 mm 
 Máx.: 324 x 483 mm (com PF-703) 
Área máxima de impressão  314 x 483 mm (com PF-703) 
Capacidade de entrada de papel Standard: 3,000 folhas 
 Máx.: 18,000 folhas 
Capacidade de recepção de papel  Máx.: 15,000 folhas (+ sub-bandejas) 
Dimensões do corpo principal 3,500 x 910 x 1,454 mm  
(C x L x A) (Motor 1 + RU-510 + TD-501 +  
 Motor 2 + RU-509 + RU-510)
Peso do corpo principal 890 kg

PRODUCTIVIDADE

Duplex
A4 - máx. por minuto 250 ipm
A3 - máx. por minuto 140 ipm
SRA3 - máx. por minuto 132 ipm
A4 - máx. por hora 14,856 iph
A3 - máx. por hora 8,310 iph
SRA3 -máx. por hora 7,840 iph

Simplex
A4 - máx. por minuto 125 ppm
A3 - máx. por minuto 70 ppm
SRA3 - máx. por minuto 66 ppm
A4 - máx. por hora 7,500 pph
A3 - máx. por hora 4,200 pph
SRA3 - máx. por hora  3,960 pph

CONTROLADOR

Controlador integrado da Konica Minolta 

OPCIONAIS

Unid. de papel assistência de ar  PF-706
Kit de papel pré-impresso p/ PF-706  PP-701
Unid. de papel sucção de ar  PF-703
Unid. aquecimento p/ PF-703  HT-505
Unid. de Insersor PI-PFU
Unid. relay RU-509
Unid. humidificação  HM-102
Unid. de tandem TD-501
Unid. múltiplas furações (GBC)  GP-501
Unid. relay RU-510
Unid. argolas plásticas  GP-502
Unid. dobragem e furação FD-503
Unid. empilhamento LS-505
Unid. de revistas  SD-506
Unid. de livros (lombada colada)  PB-503
Unid. agrafadora FS-532
Kit de revistas para FS-532  SD-510
Kit de furação para FS-532  PK-522
Kit removível de HDD RH-101 + HD-511
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 Especificações técnicas

 – Todas as especificações referem-se a papel de DIN A4 de 80 grs. 
 – O suporte e disponibilidade das especificações e funcionalidades listadas varia de acordo com os sistemas operacionais, aplicativos e protocolos de rede, bem como configurações de rede e de sistema. 
 – A expectativa de vida afirmada para cada consumível é baseada em condições operacionais específicas, tais como cobertura de página para um tamanho de papel específico (5% de cobertura de papel A4). 
 – A vida real de cada consumível irá variar dependendo da utilização e outras variáveis   de impressão, incluindo cobertura de página, tamanho de página, tipo de substratos, impressão contínua ou intermitente, temperatura 
e humidade. 

 – Algumas ilustrações do produto incluem acessórios opcionais. 
 – As especificações e acessórios são baseados nas informações disponíveis no momento da impressão e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. 
 – A Konica Minolta não garante que alguma especificação mencionada esteja livre de erros..

 Configurações recomendadas


