
	 		bizhub	C30P
	 	 	 Uniek	in	zijn	klasse

Kantoorsysteem	bizhub C30P



Wanneer het op snel afdrukken in kleur aankomt – Welk hedendaags kantoor kan nog zonder? – dan is de bizhub 
C30P echt op zijn best! Naast zijn puike prestaties in kleur en zwart-wit, maakt dit toestel indruk met zijn snel-
heid en veelzijdigheid. Door de beschikbare opties zoals dubbelzijdig afdrukken, de mogelijke uitbreiding van 
de papiertoevoer en afwerkmogelijkheden die u bij geen enkel ander toestel uit zijn klasse vindt, is hij een echte 
werkgroepprinter. In die hoedanigheid vormt de flexibele bizhub C30P een perfecte aanvulling op de grotere 
afdruksystemen – zowel als klein netwerktoestel of als handige desktop printer voor afdrukken voor één of 
meerdere werkstations.

Veelzijdig	afdrukken	in	
	 			kleur	en	zwart-wit

Configuraties

n Per minuut produceert deze productieve bizhub 
C30P verbazingwekkend snel 30 pagina’s in 
kleur of 35 pagina’s in zwart-wit. Als volwaardig 
lid van de “bizhub-familie” is dit toestel uiteraard 
gemakkelijk te bedienen en past het perfect in het 
bizhub-gamma van de nieuwe generatie.

n Net als de multifunctionele toestellen uit het 
bizhub-gamma maakt de bizhub C30P gebruik 
van de allernieuwste Emperon controller tech-
nologie en beschikt hij over de handige standaard 
PageScope software. Dankzij Konica Minolta’s 
nieuwe Simitri™ HD gepolymeriseerde toner biedt 
de bizhub C30P bovendien een indrukwekkende 
beeldkwaliteit, zowel in kleur als in zwart-wit. 

n Dankzij zijn perfecte compatibiliteit voelt de 
bizhub C30P zich overal thuis: in Windows®, 
Mac® en Linux® omgevingen. Konica Minolta’s 
veelzijdige kleurenprinter biedt elk kantoor 
extra kwaliteit, gemak en efficiëntie bovenop de 
bestaande toestellen en helpt zo mee afdrukfiles 
te voorkomen. Zo garandeert hij een vlotte en 
efficiente werking van heel uw team.



Krachtige	Emperon™	controller	

Dankzij Konica Minolta’s allernieuwste Emperon™ 
controllertechnologie, de PowerPC® 867 MHz pagina 
processor en het standaard RAM geheugen van 256 
MB, produceert de bizhub C30P perfecte afdrukken 
in een mum van tijd en kan hij grote opdrachten 
moeiteloos aan. De Emperon™ controller die met 
Windows®, Mac® en Linux® compatibel is, biedt 
standaard zowel PCL 6 als PostScript 3 in iedere 
netwerkomgeving.

Universele	aansluiting	

Eenvoudig en snel kan je de bizhub C30P aanslui- 
ten aan het ethernet netwerk of via de hoge-snelheid 
USB (2.0). Het toestel beschikt over een parallelle 
interface voor een alternatieve aansluiting op een 
apart werkstation. Een ander handigheidje is de 
directe USB-afdrukfunctie via de USB-aansluiting. Zo 
kunt u rechtstreeks van uw USB-stick afdrukken. 

Superieure	kwaliteit

Dankzij de geavanceerde kwaliteiten van Simitri HD, 
Konica Minolta’s hoge-definitie gepolymeriseerde 
toner, garandeert de bizhub C30P een superieure 
afdrukkwaliteit en uitstekende duurzaamheid. Zijn 
kwaliteit wordt daarnaast ook ondersteund door de 
600 x 600 dpi x 4-bit PhotoART-9600™ contone tech-
nologie. Vergelijkbaar aan een resolutie van 9600 dpi. 
Deze technologie zorgt voor een grotere variatie in de 
kleuren van de individuele pixels en biedt zo grotere 
afdrukprecisie, fijnere beelddetailering en gelijkmatige 
kleurgradaties.

Handig	toezicht	en	controle

Konica Minolta’s PageScope Data Administrator voor 
gebruikersbeheer, biedt uitgebreide functies, voor oa. 
toezicht op de afdrukvolumes en controle over indi-
viduele gebruikers en gebruikersgroepen, toewijzing 
van afdrukkosten aan gebruikers en de opvolging van 
de gemaakte afdrukken.  

De verrekeningsfunctie die gebruik maakt van de 
LDAP-ondersteuning, is bijzonder interessant voor 
de configuraties waarin de bizhub C30P als onder-
deel van de bestaande multifunctionele bizhub-toes-
tellen wordt gebruikt.

Indrukwekkende	veelzijdigheid

De modus “kladafdruk” is het zuinige alternatief 
voor documenten voor intern gebruik. Hoewel deze 
modus 50% minder toner verbruikt, blijft de voledige 
tekst perfect leesbaar! Op deze manier gaat de 
zwart-wit toner tot 12.000 afdrukken mee. Het 
maakt van de bizhub C30P het geknipte toestel voor 
grote oplages. Een diversiteit van functies zetten 
zijn veelzijdige karakter nog meer in de verf. Zoals 
oa. het afdrukken van banners met de hoogte van 
een A4, maar een lengte tot 1,2 meter – ideaal voor 
displays! 

Optionele	flexibiliteit

Uitgerust met de optionele afwerkeenheid biedt de 
bizhub C30P een uitvoer aan van 600 vel. Hij kan 
de documenten gesorteerd en geniet afleveren. 
Zijn veelzijdigheid kan nog worden vergroot met de 
optionele duplexeenheid voor het papierbesparend 
dubbelzijdig afdrukken. Met zijn twee extra papier-
lades kunt u de papierinvoer tot 1.200 vel opvoeren.

Praktisch	PageScope	Beheer

Via PageScope Web Connection is toestelbeheer 
via de web-browser mogelijk. Hiermee blijven de 
gebruikers via hun computerscherm op de hoogte 
van de status en de instellingen op de bizhub C30P.  
PageScope Netcare biedt toegang en toezicht op 
alle printers op het netwerk. Zo kan de administrator 
zijn print-park eenvoudig beheren.

De bizhub C30P introduceert veelzijdigheid en 
flexibiliteit in zwart-wit en kleurenafdruk op 
werkgroepniveau. Een echt unicum in zijn klasse!

Betere	kwaliteit,
	 hogere	prestaties



Printer	specificaties
Afdruksysteem	
Elektrostatische	laser	print	
Tandem,	indirect

Tonersysteem	
Simitri®	HD	gepolymeriseerde	toner

Afdruksnelheid	
Kleur: tot 30 pagina’s/minuut	
Zwart-wit:  tot 35 pagina’s/minuut

1st	afdruk	na	
Kleur:	9	sec.	
Zwart-wit:	7	sec.

Opwarmtijd	
Ong.	45	sec.

Resolutie	
600	x	600	dpi	x	4	Bit	PhotoArt-9600TM

Controller	specificaties
CPU	
Freescale	PowerPC	7748	@	867MHz

Geheugen	
Standaard:	256	MB	
Max.:	1.024	MB

Hard	disk	
40	GB	(optioneel)

Interface	
10-Base-T/100-Base-T/	
			1.000-Base-T	Ethernet	
USB	2.0	(highspeed)	
IEEE	1284	parallel	

Netwerk	protocols	
TCP/IP	
EtherTalk	
IPX/SPX	
NetBIOS/NetBEUI	
IPP1.1	
SNMP	
HTTP/S	
UDP

Printer	emulaties	
PCL	6c	(PCL	5c	+	XL3.0)	
PostScript	3	
PDF	1.5

Besturingssystemen	
Windows 98SE/ME/NT4.0/2000/XP	
Macintosh	9.x,	10.x	
Windows Server 2000/2003	
Unix/Linux

Lettertypes	
137	PostScript	fonts	
93	PCL	scalable	fonts	
51	symbol	sets	
10	line	printer	fonts

Papierverwerking
Papierformaten	
A6 – A4	
Banner	216	x	1.200	mm

Papiergewicht	
60–210 g/m²

Papierinvoercapaciteit	
Standaard:	600	vel	
Max.:	1.600	vel

Uitvoercapaciteit	
Standaard:	250	vel	
Max.:	600	vel

Print	media	
Gewoon	papier	
OHP	transparanten	
Envelopes	
Etiketten

Afwerking	(optioneel)	
Nieten	in	de	hoek	
Niet capaciteit 2–30 vel

Systeem	specificaties
Print	Volume	(maandelijks)	
Aanbevolen:	10.000	
Max.:	25.000

Afmetingen	(B	x	D	x	H	mm)	
420	x	526	x	420

Gewicht	
44	kg

Geluidsniveau	
minder	dan	56dBA	(print)

Energieverbruik	
220-240 V / 50/60Hz	
750	W	(gemiddeld	tijdens	printen)	
20	W	(energie	spaarstand)

Systeemkenmerken
Interessante	functies	
ICC profiel/Simulatie	
USB	direct	print	
Accouting	(optioneel)	
Draft	print	mode	(tot	50%	toner	save)	
Banner	printing

Printer	Management	
PageScope	NetCare	
PageScope	Data	Administrator	
PageScope	Network	Setup	
PageScope	Direct	Print	
PageScope	EMS	plug-in	
PageScope	Plug	and	Print	
WebJet	Admin	plug-in
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Alle specificaties betreffende papiercapaciteit hebben betrekking op A4-papier van 80 g/m².

Alle specificaties inzake de afdruksnelheid hebben betrekking op het kruiselings afdrukken van meerdere pagina’s in A4-formaat.

Sommige	productillustraties	tonen	optionele	accessoires.

Konica	Minolta	waarborgt	niet	dat	de	vermelde	prijzen	of	specificaties	vrij	zijn	van	fouten.

Specificaties	kunnen	zonder	voorafgaande	kennisgeving	worden	gewijzigd.

Microsoft, Windows en het Windows-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van het bedrijf Microsoft in de Verenigde Staten en/of in 
andere	landen.

Alle	andere	merk-	en	productnamen	kunnen	geregistreerde	handelsmerken	of	handelsmerken	zijn	van	de	respectieve	bezitters	en	worden	hierbij	als	
dusdanig	erkend.

Konica	Minolta	
Business	Solutions	(Belgium)	N.V.
Excelsiorlaan 10 
B - 1930 Zaventem
Tel.: +32 (0) 2  717 08 11
Fax: +32 (0) 2  717 09 11
info@bs.konicaminolta.be
www.konicaminolta.be

Uw Konica Minolta Business Solutions Partner:


