
Техніка Konica Minolta

в Глорії на Юрківській, 18

bizhub C3000i bizhub C3320i bizhub C3350i bizhub C250i

Новий Каталог. Включає БФП і-серії



Чому з нами зручно

ПРОФЕСІЙНІСТЬ

Більш ніж 25-річний досвід роботи

дозволяє нам пропонувати найкра-

щі рішення і якісно обслуговувати

обладнання.

ДОБРОЗИЧЛИВІСТЬ

У спілкуванні з нами ви зустрінете

розуміння та готовність допомогти

незалежно від надходження

запиту.

ПРОЗОРІСТЬ

Ми надамо будь-яку необхідну

інформацію про нашу компанію і 

асортимент наших пропозицій.

СТАБІЛЬНІСТЬ

З року в рік у нас працюють люди, 

які в деталях знають про ваші

потреби і пам’ятають про свої 

обіцянки.

ТОВ             

КОМПАНІЯ 

ГЛОРІЯ



Бізнес-мінімум
Необхідний мінімум для повноцінного 

використання
 Кришка оригіналу

 2 Касети по 500 арк. + бічний лоток на 150 арк.

 Стандартні дуплекс, Ethernet, web-brouser

 10,1’’ сенсорна ємкісна панель управління

 Тумба-підставка

 Ліцензія BIZHUB SECURE

 Комплект тонер-картриджів C/M/Y/K (28 тис. копій 

(5% заповнення)

 Шнур живлення

 Кабель UTP 3,0 м

Класика
Включає реверсивний                           

автоподавач документів
 Реверсивний автоподавач документів

 2 Касети по 500 арк. + бічний лоток на 150 арк.

 Стандартні дуплекс, Ethernet, host-USB, web-brouser

 10,1’’ сенсорна ємкісна панель управління

 Тумба-підставка 

 Ліцензія BIZHUB SECURE

 Комплект тонер-картриджів C/M/Y/K (28 тис. копій 

(5% заповнення)

 Шнур живлення

 Кабель UTP 3,0 м

2 880 eur 3 260 eur

Швидкість А4/А3: 25/15 стор./хв. у кольорі і ч-б Середнє/Макс. навантаження: 16тис./130 тис. стор./міс.

Собівартість сторінки А4: 1,16 грн. у кольорі, 17 коп. ч-б (5% заповнення)

Акційні пропозиції: Konica Minolta bizhub C250i
Якість, зручність та безпечність покоління NEXT

Повна конфігурація



Бізнес-мінімум
Необхідний мінімум для повноцінного 

використання
 Кришка оригіналу

 2 Касети по 500 арк. + бічний лоток на 100 арк.

 Стандартні дуплекс, Ethernet, web-brouser

 7’’ сенсорна резистивна панель управління

 Апаратна клавіатура на 10 клавіш

 Ліцензія BIZHUB SECURE

 Комплект тонер-картриджів C/M/Y/K (24/21 тис. 

копій (5% заповнення)

 Шнур живлення

 Кабель UTP 3,0 м

Класика
Включає автоподавач документів

 Реверсивний автоподавач оригіналів

 2 Касети по 500 арк. + бічний лоток на 100 арк.

 Стандартні дуплекс, Ethernet, host-USB, web-

brouser

 Апаратна клавіатура на 10 клавіш

 7’’ сенсорна резистивна панель управління

 Ліцензія BIZHUB SECURE

 Комплект тонер-картриджів C/M/Y/K (24/21 тис. 

копій (5% заповнення)

 Шнур живлення

 Кабель UTP 3,0 м

2 140 eur 2 490 eur

Швидкість А4/А3: 22/14 стор./хв. у кольорі і ч-б Середнє/Макс. навантаження: 10тис./19 тис. стор./міс.

Собівартість сторінки А4: 1,38 грн. у кольорі, 27 коп. ч-б (5% заповнення)

Акційні пропозиції: Konica Minolta bizhub C227
Повноколірна офісна система з повним функціоналом 

Повна конфігурація



75/65 стор./хв.
bizhub C759 (SRA3)

• Продуктивна повноколірна офісна система

65/65 стор./хв.
bizhub C659 (SRA3)

• Продуктивна повноколірна офісна система

55 стор./хв.

65 стор./хв.

bizhub C558 и bizhub C658 (SRA3)

• Повноколірні офісні системи класу Premium+

45 стор./хв.
bizhub C458 (SRA3)

• Повноколірна офісна система класу Premium+

36 стор./хв.
bizhub C360i (SRA3)

• Повноколірна офісна система і-Series Rethink

30 стор./хв.
bizhub C300i (SRA3)

• Повноколірна офісна система і-Series Rethink

28 стор./хв.
bizhub C287 (A3)

• Повноколірна офісна система класу Premium

25 стор./хв.
bizhub C250i (SRA3)

• Повноколірна офісна система і-Series Rethink

22 стор./хв.
bizhub C227 (A3)

• Повноколірна офісна система класу Premium

bizhub C659 ~

bizhub C759

IC-418

• Професійний контролер друку EFI Fiery

bizhub C250i ~  

bizhub C668

IC-420 (для C250i/C360i) / IC-416 (для C458/C658)

• Професійні контролери друку EFI Fiery

Повноколірні офісні системи Konica Minolta, SRA3 / A3

New!

New!

New!



40 стр./мин.
bizhub C4050i

• Повноколірна офісна система А4 «3-в-1»

40 стр./мин.
bizhub C4000i

• Повноколірний офісний принтер формату А4

33 стр./мин.
bizhub C3350i

• Повноколірна офісна система А4 «3-в-1»

33 стр./мин.
bizhub C3320i

• Повноколірний БФП А4 «4-в-1»

33 стр./мин.
bizhub C3300i

• Повноколірний офісний принтер формату А4

Повноколірні БФП і принтери і-серії формату А4



Акційна пропозиція: Konica Minolta bizhub 185

Всього за 8 100 гривень!*
* Стандартна конфігурація включає кришку оригінала, касету на 250 аркушів, 

боковий лоток на 100 аркушів, шнур живлення, кабель USB 1,8 м і тонер



Акційні пропозиції: Konica Minolta bizhub 226
(для тих, кому потрібно щось більше, ніж bizhub 185)

Старт-комплект
Необхідний мінімум для 

мережевого друку, 

копіювання і сканування
 Кришка оригіналу

 Касета на 250 аркушів

 Боковий лоток на 100 аркушів

 Прінт-сервер Wavlink USB 2.0 

LPR

 Шнур живлення

 Кабель USB 1,8 м

 Кабель UTP 3,0 м

Бізнес-мінімум
Включає дуплекс, мережеві 

друк/сканування і 

копіювання 
 Кришка оригіналу

 Касета на 250 аркушів

 Боковий лоток на 100 аркушів

 Дуплекс

 Карта мережевого друку

 Інтерфейс мережевого 

сканування

 Шнур живлення

 Кабель USB 1,8 м

 Кабель UTP 3,0 м

Класика
Включає автоподавач

документів, дуплекс, мережеві 

друк/сканування і копіювання 
 Реверсивний автоподавач

документів

 Касета на 250 аркушів

 Боковий лоток на 100 аркушів

 Дуплекс

 Карта мережевого друку

 Інтерфейс мережевого сканування

 Шнур живлення

 Кабель USB 1,8 м

 Кабель UTP 3,0 м

12 500 грн* 550 eur* 799 eur*

Швидкість А4/А3: 22/8 стор./хв.

Середнє/Макс. навантаження: 5тис./15тис. стор./міс.

Собівартість сторінки А4: 17 коп. (5% заповнення)* УВАГА! Тонер замовляється окремо!



Бізнес-мінімум
Необхідний мінімум для повноцінного 

використання
 Кришка оригіналу

 2 Касети по 500 арк. + бічний лоток на 100 арк.

 Стандартні дуплекс, Ethernet, host-USB,                  

web-brouser

 7’’ сенсорна резистивна панель управління

 Апаратна клавіатура на 10 клавіш

 Сканування з розпізнаванням в Word

 Туба з тонером на 27 600 копій (5% заповнення)

 Шнур живлення

 Кабель UTP 3,0 м

Класика
Включає автоподавач документів

 Реверсивний автоподавач документів

 2 Касети по 500 арк. + бічний лоток на 100 арк.

 Стандартні дуплекс, Ethernet, host-USB, 

web-brouser

 7’’ сенсорна резистивна панель управління

 Апаратна клавіатура на 10 клавіш

 Сканування з розпізнаванням в Word

 Туба з тонером на 27 600 копій (5% заповнення)

 Шнур живлення

 Кабель UTP 3,0 м

1 950 eur 2 300 eur

Швидкість А4/А3: 22/14 стор./хв. Середнє/Макс. навантаження: 10тис./19 тис. стор./міс.

Собівартість сторінки А4: 18 коп. (5% заповнення)

Акційні пропозиції: Konica Minolta bizhub 227
Вражаючі функціональні можливості! 

Повна конфігурація



75 стор./хв.

bizhub 758 (SRA3)

• Продуктивна чорно-біла офісна система

класу Premium+

65 стор./хв.
bizhub 658e (SRA3)

• Продуктивна чорно-біла офісна система

55 стор./хв.

45 стор./хв.

bizhub 558e и bizhub 458e (SRA3)

• Чорно-білі офісні системи середньої

продуктивності класу Premium+

36 стр./мин.

30 стор./хв.

bizhub 368e и bizhub 308e (SRA3)

• Чорно-білі офісні системи класу Premium+

36 стор./хв.

28 стор./хв.

bizhub 367 и bizhub 287 (A3)

• Чорно-білі офісні системи класу Premium

30 стор./хв.

26 стор./хв.

bizhub 306 и bizhub 266 (A3)

• Чорно-білі офісні БФП класу Basic

22 стор./хв.
bizhub 227 (A3)

• Чорно-біла офісна система класу Premium

22 стор./хв.
bizhub 226 (A3)

• Чорно-білий офісний БФП класу Basic

18 стор./хв.
bizhub 185 (A3)

• Чорно-білий БФП класу Basic

Чорно-білі офісні системи Konica Minolta, SRA3 / A3



47стр./мин.
bizhub 4752

• Чорно-біла офісна система А4 «3-в-1»

47 стр./мин.
bizhub 4702P

• Чорно-білий офісний принтер формату А4

44 стр./мин.
bizhub 4422

• Чорно-білий БФП «4-в-1» формату А4

44 стр./мин.
bizhub 4402P

• Чорно-білий офісний принтер формату А4

40 стр./мин.
bizhub 4052

• Чорно-біла офісна система А4 «3-в-1»

36стр./мин.
bizhub 3622

• Чорно-білий БФП «4-в-1» формату А4

36 стр./мин.
bizhub 3602P

• Чорно-білий офісний принтер формату А4

Чорно-білі БФП і принтери формату А4



Поліграфічні повноколірні системи Accurio Press/Print 

AccurioPess C6085
• Середньо-промислове цифрове друкування

AccurioPess C3080 / AccurioPess C3080P  
• Поліграфічні підприємства, внутрішні типографії

AccurioPress C3070
• Поліграфічні підприємства, внутрішні типографії

85/85 стор./хв.

81/81 стор./хв.

71/71 стор./хв.

bizhub PRESS C71hc
• Комерційний друк, реклама

71/71 стор./хв.

AccurioPrint C3070L
• Комерційний друк, відділи тиражування

великих підприємств

71/71 стор./хв.

AccurioPess C6100
• Середньо-промислове цифрове друкування

100/100 стор./хв.



Поліграфічні чорно-білі системи Accurio Press/Print 

AccurioPress 6136 - БФП
• Середньо-промислове цифрове друкування

136 стор./хв.

120 стор./хв. AccurioPress 6120 - БФП
• Легко-промислове цифрове друкування

• Поліграфічні підприємства, внутрішні типографії

AccurioPress 6136P - Принтер
• Середньо-промислове цифрове друкування

136 стор./хв.

bizhub PRO 1100 - БФП
• Вхідний рівень промислового цифрового друкування

• Комерційний друк, відділи тиражування великих підприємств

100 стор./хв.

bizhub PRESS 2250P – Принтер 
• Середньо-промислове

цифрове друкування

125 2-сторонних

стор./хв.

bizhub PRO 958 - БФП
• «Прикордонна» система промислового цифрового друкування

• Комерційний друк, відділи тиражування великих підприємств

95 стор./хв.



Винагороди обладнання Konica Minolta



ТОВ «Компанія Глорія ЛТД» пропонує

Кваліфіковану передпродажну підтримку

• Фахівці ТОВ «Компанія Глорія ЛТД» у зручний для вас час проведуть детальну

презентацію техніки і рішень Konica Minolta та запропонують конфігурацію, яка 

оптимально відповідну вашим потребам 

• Ми підготуємо зразки друку, виконані з ваших файлів на вашому папері, надамо

рекомендації щодо вибору матеріалів для друку і, в разі необхідності, організуємо

відвідування представництва демо-зали Konica Minolta з демонстрацією роботи

техніки

• Разом з вами розрахуємо собівартість відбитка і окупність обраної техніки, а також

запропонуємо різні фінансові умови придбання

Ліцензійні тонер-картриджі виробництва TOMOEGAWA

• Завдяки використанню картриджів TOMOEGAWA собівартість надрукованої сторінки 

значно знизиться, а продуктивність і якість зображення залишаться без змін

• Тонер-картриджі TOMOEGAWA постачаються безпосередньо від виробника і є 

нечіпованими. Тобто, при бажанні їх можна перезаправити фасованим тонером

TOMOEGAWA



Компанія Гл рія

Елітний Партнер Konica Minolta

04080, Київ, вул. Юрківська, 18

Тел.: (044) 239-24-25

Email: technika@gloria.com.ua

www.gloria.com.ua


