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10 ВАГОМИХ ПРИЧИН 
ПРИДБАТИ

Завжди готовий до роботи 
Витратні матеріали і запасні частини мають 
збільшений ресурс, що забезпечує максимальний час 
безперервної роботи. 

Розширені можливості
Реалізація безсерверного рішення функції FollowMe 
для БФП з активованими аналогічними ліцензіями.

Елегантний і простий дизайн
«Паруючий» дисплей, заокруглені кути 
і комфортна підсвітка. З bizhub С250i 
працювати просто і приємно.

Зручність використання
Завдяки сучасному інтерфейсу, вчитися управляти 
пристроєм не потрібно. Все просто, як на 
смартфоні.

  Взаємодія із зовнішніми 
сервісами 
Доступ до MarketPlace і хмарних сервісів 
від Konica Minolta здійснюється зі 
стартового екрану панелі управління.
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Доступність для кожного
Завдяки голосовому управлінню, зміні кута нахилу екрана і 
віддаленому доступу до інтерфейсу, використовувати 
bizhub C250i зможе кожний.

Індивідуальне налаштування 
стартового екрану
Просте створення власного інтерфейсу bizhub.

Турбота про навколишнє середовище 
Низький рівень споживання енергії, невисокий рівень  
шуму, короткий час розігріву.

Неперевершеня якість               
повноколірного друку
Точна передача напівтонів, формат SRA3 плюс  
банери  до 1200 мм, обробка паперу 300 г/м2, опційний 
контролер Fiery для професійного управління  
кольором.

Повна безпека та 
впевненість у захисті 
Сервіси bizhub secure і опційний антивірус Bitdefender  
захистять дані вашої компанії від крадіжки і не  
дозволять проникнути шкідливим програмам.



Максимальна конфігурація.
- автоподавач оригіналів
- додаткові касети 2х500
- буклетний фінішер
- велика бічна касета 3000 арк. А4

Оптимальна конфігурація:
- автоподавач оригіналів
- додаткові касети 2х500
- вбудований степлер-фінішер

Типоваа конфігурація: 
- автоподавач оригіналів 
- тумба

Мінімальна конфігурація:
- кришка скла оригіналу

НЕЗАПЕРЕЧНІ ПЕРЕВАГИ
– Вбудований антивірус (опція), завдяки якому  

ваша інформація завжди захищена 

– Сенсорний екран 10,1” з управлінням в стилі 
планшета 

– Лаконічний дизайн і інтуїтивне управління, як 
на смартфоні чи планшеті

– Прямий доступ до магазину додатків 
Konica Minolta MarketPlace

–  Величезна поліграфічна спадщина офісних 
моделей минулих років

ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 
– Швидкий чотирьох ядерний процесор

– Вбудований антивірус Bitdefender (опція)

– Віддалені сервіси і превентивне обслуго

– Підтримка мобільного друку і сканування

bizhub iSERIES
Технологія Konica Minolta покоління NEXT, заснована на 
прагненні переосмислення ролі багатофункціональних пристроїв 
в бізнесі, - просте і надійне об'єднання людей, місць і  
пристроїв для зміни стилю роботи.

ТОВ «Компанія Глорія ЛТД»     вул. Юрківська, 18    04080 Київ, Україна    www.gloria.com.ua
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