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Stolní tiskárna bizhub 20P dokáže výborně usnadnit práci menších 
týmů ve vytížených korporátních kancelářích. Kompaktní konstrukce 
a integrovaný modul automatického oboustranného tisku dělají z této 
rychlé černobílé tiskárny ideálního pomocníka, kterého lze umístit přímo 
vedle pracoviště například v mzdovém oddělení, účtárně, logistice
nebo v personálním oddělení. Zde všude zajistí bizhub 20P rychlý 
a důvěrný tisk. 

Rychlá
S rychlostí tisku 30 stran za minutu a prvním výtiskem za pouhé 8,5 sekundy je tiskárna bizhub 20P příjemně rychlá, dispo-
nuje síťovým a vysokorychlostním USB 2.0 rozhraním, stejně jako tiskovými jazyky PCL a PostScript, zajišťujícími kompatibi-
litu se systémy Windows a Macintosh. 

Všestranná
Tiskárna bizhub 20P výborně doplňuje centrální multifunkční zařízení formátu A3, neboť obslouží všechny typické úkoly 
všedního dne, jako jsou e-maily, nabídky, objednávky, faktury a různé jiné dokumenty. Flexibilitu dále zvyšují schopnosti 
oboustranného tisku a tisku v řazení brožury, což společně s funkcí N-v-jedné pomáhá šetřit papír zejména při tisku kon-
ceptů a interních dokumentů. 

Kompaktní 
Pohodlná práce s papírem zahrnuje u tiskárny bizhub 20P standardní zásobník na 250 listů a víceúčelový zásobník na 
50 listů pro rychlý a bezproblémový tisk specialit, jako jsou obálky nebo samolepící štítky. Dva volitelné zásobníky papíru 
mohou zvýšit kapacitu papíru až na 800 listů a nabídnou okamžitý přístup k různým typům papíru dle požadované aplikace. 
Všechny tři zásobníky lze také kombinovat a zamezit tak přerušení tisku kvůli nedostatku papíru při tisku rozsáhlých úloh. 
Tiskárna bizhub 20P je díky kompaktní a lehké konstrukci s hmotností jen 9,5 kg a rozměry 371 x 384 x 246 mm ideální 
volbou všude tam, kde je málo místa.

Ekologická a ekonomická
Tiskárna bizhub 20P zaujme svou ekologičností a ekonomikou, která uspokojí šetrné uživatele a přitom šetří životní prostře-
dí. Standardní oboustranný tisk pomáhá snížit spotřebu papíru a a toner s vysokou životností dokáže potisknout až 8000 
stran. Díky nízké spotřebě energie a inteligentnímu úspornému režimu je bizhub 20P certifikován oceněním Energy Star 
i německým Blue Angel.
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JE PRO MĚ JAKO SEKRETÁŘKA,
VYŘÍDÍ VŠECHNO RYCHLE,
SPOLEHLIVĚ A BEZ PROBLÉMŮ

JE PRO MĚ JAKO SEKRETÁŘKA,
VY
SPOLEHLIV

Hlavní vlastnosti Hlavní výhody

Rychlost tisku až 30 str/min Rychlé zpracování velkého tiskového zatížení

Malá a kompaktní konstrukce Vejde se na Váš stůl a je tak ideální pro důvěrné tisky

Všestranná práce s papírem Až 3 zásobníky nabízí okamžitý přístup k různým typům papíru 
a zamezují přerušením kvůli nedostatku papíru při tisku 

VLASTNOSTI
VÝHODY
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 TISK

Tiskový proces elektrofotografický laserový

Rychlost tisku až 30 stran A4 za min.

1. výtisk 8,5 s

Rozlišení při tisku max. 1200 x 1200 dpi

Procesor řadiče 300 MHz

Jazyky popisu stránky PostScript 3, PCL 6

Operační systémy Windows® 2000
Windows® XP (32/64)
Windows® Vista (32/64)
Windows® Server 2003 (32/64)
Windows® Server 2008 (32/64)
Windows® 7 (32/64)
Macintosh® OSX 10.3.9/10.4/10.5/10.6

Písma tiskárny 66 PCL vektorových písem; 12 PCL bitmapových 
písem; 66 písem PostScriptu

Tiskové funkce vodoznak; N-v-jedné; plakát; řazení do brožury

 SYSTÉM
Zahřívání 18 sekund nebo méně
Systémová paměť standardně: 32 MB

max.: 544 MB
Rozhraní 10Base-T/100Base-TX Ethernet;  USB 2.0; 

paralelní IEEE1284
Síťové protokoly TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP/HTTPS
Podporované formáty A6 – A4; vlastní formáty
Gramáže papíru 60 – 163 g/m2

Vstup papíru standardně: 300 listů 
max.: 800 listů

1. zásobník 250 listů; A6 – A4; 60 – 105 g/m2

2. zásobník (volitelný) 250 listů; A5 – A4; 60 – 105 g/m2

3. zásobník (volitelný) 250 listů; A5 – A4; 60 – 105 g/m2

Ruční vstup 50 listů; A6 – A4; 60 – 163 g/m2; vlastní (šířka 
69,8 – 216 mm, délka 116 – 406,4 mm)

Automatický oboustranný 
tisk

A4; 60 – 105 g/m2

Kapacita výstupu 150 listů (lícem dolů) 
1 list (lícem nahoru)

Toner výtěžnost až 8 000 stran (dle ISO 19752)
Fotoválec výtěžnost až 25 000 stran
Spotřeba energie max.: 930 W

při tisku: 675W
pohotovost: 75W
úsporný režim: 6W

Rozměry systému (š x h x v) 371 x 384 x 246 mm
Hmotnost systému 8,3 kg (bez spotřebního materiálu)

9,6 kg (se spotřebním materiálem)

 SYSTÉMOVÉ FUNKCE
Zabezpečení filtrování IP (IPv4)

SSL protokol
SNMPv3

Software PageScope NetCare

Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 s gramáží 80 g/m2. Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m2. 
Všechny údaje o rychlosti tisku se týkají papíru formátu A4, který je kopírován, tištěn nebo skenován ve vícestránkovém režimu a jednostranně. 
Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému. 
Udávaná životnost spotřebního materiálu je stanovena za jmenovitých pracovních podmínek, jako je pokrytí každé stránky (5 % pokrytí A4). Skutečná životnost spotřebního materiálu 
se bude měnit v závislosti na použití a na dalších parametrech při tisku, jako je pokrytí stránky, formát stránky, typ média, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost. 
Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství. Některé kombinace funkcí se mohou vzájemně vylučovat. 
Konica Minolta neručí za případnou chybu v některých uvedených cenách nebo technických údajích. Technické údaje a příslušenství podléhají změnám bez předchozího upozornění. 
Microsoft, Windows a logo Windows jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo jiných zemích. SAP 
a loga SAP jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami společnosti SAP AG v Německu a v dalších zemích.
Další informace naleznete na www.konicaminolta.cz

©2010 KONICA MINOLTA, všechna práva vyhrazena. Údaje jsou založeny na informacích dostupných v době tvorby materiálu.
Logo KONICA MINOLTA a bizhub jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti KONICA MINOLTA. Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou 
být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.

Technické údaje:



bizhub 20P bizhub 40P

rychlost tisku čb 30 43

rozlišení tisku 1200 x 1200 pdi 1200 x 1200 pdi

vstup papíru std./max. 300 / 800 700 / 1800

max. gramáž papíru 163 g/m2 216 g/m2

podpora OS Windows, Mac OSX Windows, Mac OSX, LINUX

přímý tisk TIFF, JPG, PDF ne volitelně

Váš KONICA MINOLTA partner:


