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Met de CP6567i ervaart u nieuwe vorm van productiviteit in uw kantoor. Printen, scannen
en kopiëren kunt u doen in hoge kwaliteit zowel in kleur als zwart-wit. Direct scannen
naar een e-mailadres, map, server of USB stick en SD kaart is standaard aanwezig op
deze CP6567i. Met de optioneel toegevoegde solutions scant en verwerkt u documenten
makkelijk en direct vanuit de programma’s waarmee u werkt. Uw documenten veilig
uitprinten via de aanwezige gebruikersbox, geeft u de zekerheid dat niemand anders ze te
zien krijgt.
Belangrijkste kenmerken
• Functionaliteit: Printen, kopiëren, scannen, faxen,
en box
• Formaat: A6 tot A3 en SRA3, aangepaste formaten
en bannerformaten
• Beeld: Standaard 5de generatie
uitvoerbeeldprocessor
• Printen: Advanced Mobile, Follow me, en
beveiligde afdruk opties, met inbegrip van
standaard PCL/PS, lokaal/netwerk/cloud, en USB
afdrukfunctionaliteiten
• Scannen: Krachtige enkel- en dubbelzijdige
scanfunctionaliteit voor de meest veeleisend en
precieze scanworkflows. Standaard met uitgebreide
scanbestemmingen, beveiligingsopties, integratie
en aansluitingskenmerken
• Faxen: PC-Fax/Ii-Fax/IP-Fax voor verzenden en
ontvangen naar confidentiële box, of e-mail/FTP/
SMB
• Gebruikersbox: Online toegang, opslaan en delen
van vaak verzonden en afgedrukte bestanden - via
een beveiligde, persoonlijke, groep of openbare
gebruikersbox
• Afwerkingseenheid: Modulaire afwerkings- en
papierladeopties voor aangepaste configuraties
• Milieu: Standaard configuratie ondersteunt Eco
Vision 2050 en een gezonde werkomgeving. Een
standaard luchtreinigingseenheid vermindert de
emissies en verbetert de binnenluchtkwaliteit

CP6567i

Innovators in Printing |

2

Technologie
Technologie
Technologie
Emperon™
Emperon™
– printcontroller
–
ZeerZeer
compatibel
compatibel
metmet
diverse
diverse
gebruikersgebruikersen IT-omgevingen
en
dankzj
dankzj
de universele
de
printtechnologie
printtechnologie
vanvan
Konica
Konica
Minolta
Minolta
Emperon™
– printcontroller
printcontroller
Zeer
compatibel
met
diverse
gebruikersen IT-omgevingen
IT-omgevingen
dankzj
de universele
universele
printtechnologie
van
Konica
Minolta
® ®
Simitri
Simitri
HD
–
gepolymeriseerde
–
gepolymeriseerde
toner
toner
Biedt
Biedt
een
een
hoge
hoge
printkwaliteit
printkwaliteit
tegen
tegen
lagere
lagere
kosten,
kosten,
terwj
terwj
l
het
l
het
milieu
milieu
minder
minder
wordt
wordt
belast
belast
® HD
Simitri HD – gepolymeriseerde toner
Biedt een hoge printkwaliteit tegen lagere kosten, terwjl het milieu minder wordt belast
OpenAPI
OpenAPI
– oplossingsplatform
–
Voor
Voor
eﬃeﬃ
ciënte
ciënte
workﬂ
workﬂ
owsows
vanvan
servergerichte
servergerichte
oplossingen
oplossingen
voorvoor
uw uw
gehele
gehele
MFP-park
MFP-park
OpenAPI
– oplossingsplatform
oplossingsplatform
Voor
eﬃ
ciënte
workﬂ
ows
van
servergerichte
oplossingen
voor
uw
gehele
MFP-park

d ata s heet

i-Option
i-Option
– speciale
–
functies
functies
i-Option
– speciale
speciale
functies
OPSOPS
Core
Core
–
–
OPS Core –
onderhound
onderhound
op afstand
op afstand
afstand
onderhound
op

Biedt
Biedt
eeneen
bredere
bredere
inzetbaarheid
inzetbaarheid
en uitgebreide
en
MFP-functionaliteit
MFP-functionaliteit
in overeenstemming
in
metmet
individuele
individuele
eisen
eisen
Biedt
een
bredere
inzetbaarheid
en uitgebreide
uitgebreide
MFP-functionaliteit
in overeenstemming
overeenstemming
met
individuele
eisen
Deze
Deze
Konica
Konica
Minolta
Minolta
service
service
zorgt
zorgt
ervoor
ervoor
dat
dat
de
productiviteit
de
productiviteit
hoog
hoog
blj
ft
blj
dankzj
ft
dankzj
de
online
de
online
bewaking
bewaking
van
van
systemen
Deze Konica Minolta service zorgt ervoor dat de productiviteit hoog bljft dankzj de online bewaking van systemen
systemen
en verbruiksartikelen
en verbruiksartikelen
verbruiksartikelen
en

IWSIWS
– –
IWS
–
aanpasbaar
aanpasbaar
bedieningspaneel
bedieningspaneel
aanpasbaar
bedieningspaneel

Verbeterde
Verbeterde
interactie
interactie
tussen
tussen
gebruiker
gebruiker
en systeem
en
en verhoogde
en
productiviteit
productiviteit
doordat
doordat
het het
MFP-bedieningspaneel
MFP-bedieningspaneel
Verbeterde
interactie
tussen
gebruiker
en systeem
systeem
en verhoogde
verhoogde
productiviteit
doordat
het
MFP-bedieningspaneel
volledig
volledig
kankan
worden
worden
aangepast
aangepast
volledig
kan
worden
aangepast

✔✔
✔
✔✔
✔
✔✔
✔
✔✔
✔
✔✔
✔
✔✔
✔

Overzicht van opties

Overzicht
Overzicht
van
van
opties
opties
Overzicht
van
opties
TRUSTED
TRUSTED
PLATFORM
PLATFORM
TRUSTED
PLATFORM
MODULE
MODULE
MODULE
LK-115v2
LK-115v2
LK-115v2

PERFORATIEPERFORATIEPERFORATIEEENHEID
EENHEID
EENHEID
PK-520
PK-520
PK-520

THINPRINTTHINPRINTTHINPRINTCLIENT
CLIENT
CLIENT
LK-111
LK-111
LK-111

OCROCR
TEKSTTEKSTOCR
TEKSTHERKENNING
HERKENNING
HERKENNING
LK-105v4
LK-105v4
LK-105v4

PDFPDFPDFVERBETERINGEN
VERBETERINGEN
VERBETERINGEN
LK-102v3
LK-102v3
LK-102v3

DOCUMENTDOCUMENTDOCUMENTCONVERSIEPAKKET
CONVERSIEPAKKET
CONVERSIEPAKKET
LK-110v2
LK-110v2
LK-110v2

OCROCR
OCR
A- EN
AB-FONTS
B-FONTS
A- EN
EN
B-FONTS
LK-108
LK-108
LK-108

UNICODEUNICODEUNICODELETTERTYPEN
LETTERTYPEN
LETTERTYPEN
LK-107
LK-107
LK-107

INTERFACEINTERFACEINTERFACEKITKIT
KIT
VI-510
VI-510
VI-510

DETECTIEKIT
DETECTIEKIT
DETECTIEKIT
VOOR
VOOR
DUBBELE
DUBBELE
VOOR
DUBBELE
INVOER
INVOER
INVOER
UK-501
UK-501
UK-501
Nieteenheid/afwerkingsNieteenheid/afwerkingsNieteenheid/afwerkingseenheid
eenheid
voorvoor
boekjes
boekjes
eenheid
voor
boekjes
FS-536SD
FS-536SD
FS-536SD

BARCODEFONTS
BARCODEFONTS
BARCODEFONTS
LK-106
LK-106
LK-106

KEYBOARDKEYBOARDKEYBOARDHOUDER
HOUDER
HOUDER
KH-102
KH-102
KH-102

WERKBLAD
WERKBLAD
WERKBLAD
WT-506
WT-506
WT-506

Afwerkings-/nieteenheid
Afwerkings-/nieteenheid
Afwerkings-/nieteenheid
FS-536
FS-536
FS-536

VerbindingsVerbindingsVerbindingseenheid
eenheid
eenheid
RU-513
RU-513
RU-513
UITVOERUITVOERUITVOERBLAD
BLAD
BLAD
OT-506
OT-506
OT-506

FIERYFIERYFIERYCONTROLLER
CONTROLLER
CONTROLLER
IC-416
IC-416
IC-416

USBUSB
I/F-KIT
I/F-KIT
USB
I/F-KIT OF OF
OF
EK-608
EK-608
EK-608

Keypad
Keypad
(10 (10
toetsen)
toetsen)
Keypad
(10
toetsen)
KP-101
KP-101
KP-101

USBUSB
I/F-KIT
I/F-KIT
USB
I/F-KIT
EK-609
EK-609
EK-609

FAXFAX
FAX
(x2)(x2)
(x2) FK-514
FK-514
FK-514

DRAADLOOS
DRAADLOOS
LANLAN
DRAADLOOS
LAN
SX-BR-4600
SX-BR-4600
SX-BR-4600

OF OF
OF
VerbindingsVerbindingsVerbindingseenheid
eenheid
eenheid
RU-513
RU-513
RU-513

BANNER
BANNER
TRAY
TRAY
BANNER
TRAY
BT-C1e
BT-C1e
BT-C1e

SECURITY
SECURITY
KITKIT
SECURITY
KIT
SC-508
SC-508
SC-508
(2x (2x
(2x
nodig)
nodig)
nodig)
BIOMETRISCHE
BIOMETRISCHE
BIOMETRISCHE
AUTHENTICATIE
AUTHENTICATIE
AUTHENTICATIE
AU-102
AU-102
AU-102

OF OF
OF

MIRRORING
MIRRORING
VANVAN
MIRRORING
VAN
HARDE
HARDE
SCHĲ
SCHĲ
F FF
HARDE
SCHĲ
HD-524
HD-524
HD-524
Hoogvolumelade
Hoogvolumelade
Hoogvolumelade
Hoogvolumelade Hoogvolumelade
Hoogvolumelade
LU-302
LU-302
LU-207
LU-207
LU-302
LU-207
Nieteenheid/afwerkingsNieteenheid/afwerkingsNieteenheid/afwerkingseenheid
eenheid
voorvoor
boekjes
boekjes
eenheid
voor
boekjes
FS-537SD
FS-537SD
FS-537SD

Z-VOUWZ-VOUWZ-VOUWEENHEID
EENHEID
EENHEID
ZU-609
ZU-609
ZU-609
PERFORATIEPERFORATIEPERFORATIEEENHEID
EENHEID
EENHEID
PK-523
PK-523
PK-523

Afwerkings-/nieteenheid
Afwerkings-/nieteenheid
Afwerkings-/nieteenheid
FS-537
FS-537
FS-537
OF OF
OF

Extra
Extra
uitvoerblad
uitvoerblad
Extra
uitvoerblad
JS-602
JS-602
OF OF
OF JS-602
Onderkast
Onderkast
Onderkast
DK-510
DK-510
DK-510
Eenheid
Eenheid
voorvoor
Eenheid
voor
achteraf
achteraf
inschieten
inschieten
achteraf
inschieten
PI-507
PI-507
PI-507

DRAADLOOS
DRAADLOOS
LANLAN
DRAADLOOS
LAN
UK-212
UK-212
UK-212
ID-KAARTLEZER
ID-KAARTLEZER
ID-KAARTLEZER
DIVERSE
DIVERSE
ID-KAARTID-KAARTDIVERSE
ID-KAARTTECHNOLOGIEËN
TECHNOLOGIEËN
TECHNOLOGIEËN

1 x 11universele
xx universele
ladelade
universele
lade
plusplus
opslagruimte
opslagruimte
plus
opslagruimte
PC-115
PC-115
PC-115

2 x 22universele
xx universele
ladelade
universele
lade
PC-215
PC-215
PC-215

Hoogvolumelade
Hoogvolumelade
Hoogvolumelade
PC-415
PC-415
PC-415

MOUNT
MOUNT
KITKIT
MOUNT
KIT
MK-735
MK-735
MK-735

Afwerking
Afwerking

Afwerking
Afwerkopties

Hoeknieten
Hoeknieten
2-punts
Hoeknieten2-punts
2-punts
nieten
nieten
nieten

CP6567i

2-gaats
2-gaats
4-gaats DubbelDubbel2-gaats 4-gaats
4-gaats
Dubbelperforeren
perforeren
perforeren
zj
perforeren perforeren
perforeren zjdig
zjdig
dig

GecomGecomMiddenGecom- MiddenMiddenbineerd
bineerd
vouw
bineerd vouw
vouw
mixplex/
mixplex/
mixplex/
mixmedia
mixmedia
mixmedia

Vellen
Vellen
Briefvouw
Briefvouw Boekje
Boekje
Vellen
Briefvouw
Boekje
inschieten,
inschieten,
inschieten,
rapport
rapport
rapport

Oﬀset
Oﬀset
set
Oﬀ
sorteren
sorteren
sorteren

Z-vouw
Z-vouw
Z-vouw

Banner
Banner
Banner
printen
printen
printen

Innovators in Printing |

3

CP 6 5 6 7i Soluti ons
Digitalisering is een voorwaarde voor automatisering. Daarom hebben wij ons in de
afgelopen jaren gespecialiseerd in ‘Document Management’. De CP6567i kan worden
voorzien van intelligente software waarmee systeembeheerders een complete applicatie
in handen hebben voor toezicht, beheer en accounting. Met onze SMART Solutions dragen
we ook bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.
SMART MPS
Onze SMART MPS oplossing is gebaseerd op printfleet en verzamelt automatisch de gegevens van alle machines
bij de klant. Deze tool zorgt er voor dat u en uw medewerkers geen tijd meer kwijt zijn aan het verzamelen van
tellerstanden, het bestellen van toners of het melden van storingen/onderhoud aan de machine. Met deze oplossing
bent u geheel ontzorgd in het beheer van uw afdrukapparatuur. Omdat SMART MPS intelligent communiceert met
al uw netwerk apparatuur, kunnen de toners worden geleverd voordat de machines zonder zitten en service technici
zijn soms al op de hoogte van een machine probleem, zelfs voordat uw medewerkers het hebben gemerkt. Er zijn dus
minder telefonische service meldingen noodzakelijk.
SMART Follow-me
De SMART Follow-me oplossing doet wat de naam eigenlijk al zegt, namelijk u volgen. Uw afdrukopdracht kunt u
op ieder moment onbezorgd versturen, veilig en overal (op een machine in het netwerk) printen wanneer het u
uitkomt. Daarnaast kunnen per gebruiker bepaalde restricties opgelegd worden (printbudgetten, kleur, beperking van
gebruik scan/fax/copymodule). In het huidige bedrijfsleven gaat efficiency vooral over tijd besparen. Met de Followme oplossing zorgen wij ervoor dat beheerders, IT-specialisten en gebruikers hun werk kunnen stroomlijnen, hun
inspanningen kunnen minimaliseren en meer kunnen presteren in minder tijd.
SMART Scan
Met onze SMART Scan oplossing kunt u eenvoudig uw documenten digitaliseren. U kunt direct scannen naar de
juiste locatie/map. Dit scheelt opslagcapaciteit en tijd en u heeft veel meer overzicht over waar documenten
zijn. Afhankelijk van de netwerkomgeving, kan de opdracht ook direct afgeleverd worden in uw ERP- of CRMapplicatie. SMART Scan kan de documenten naar alle gangbare bestandsformaten converteren. Investeren in dure
bulk scanoplossingen is niet meer voor de hand liggend. U kunt u bestaande MFP’s die u gebruikt voor printen,
kopiëren en scannen naar email ook gebruiken om papieren documenten te scannen naar een voor u inzichtelijke
folderstructuur of een willekeurig document management systeem.
SMART Mobile
SMART Mobile is de perfecte oplossing voor iedereen die in een omgeving werkt waar Itec multifunctionals worden
gebruikt en die gebruiksvriendelijk mobiel wil printen en scannen. Met gebruik van Android- en iOS-besturingssystemen verbindt het mobiele apparaat met multifunctionals. Printen en scannen vanaf een mobiel apparaat
zijn de twee hoofdfunctionaliteiten van deze applicatie, die ervoor zorgt dat zakelijke gebruikers hun belangrijke
documenten altijd bij de hand hebben.

CP6567i
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te ch n is che Specif icat ies
Beschrijving
CP6567i

A3-multifunctional met 65 ppm z/w en kleur. Standaard
Emperon™-printcontroller met ondersteuning voor PCL
6c, PostScript 3, PDF 1.7 en OOXML. Papiercapaciteit 500
+ 500 vel en handinvoer 150 vel. Formaten van A6 tot
SRA3, 1,2 m banner en 52 – 300 g/m². 4 GB geheugen,
250 GB harde schijf en GB Ethernet standaard.

PC-115 1 x universele lade

A5–A3, 500 vel, 52–256 g/m²

PC-215 2 x universele lade

A5–A3, 2 x 500 vel, 52–256 g/m²

PC-415 Hoogvolumelade

A4, 2.500 vel, 52–256 g/m²

DK-510 Onderkast

Biedt opslagruimte voor printmedia en ander materiaal

LU-207 Hoogvolumelade

A4–SRA3; 2.500 vel; 52–256 g/m²

LU-302 Hoogvolumelade

A4; 3.000 vel; 52–256 g/m²

FS-536 Afwerkings-/
nieteenheid

Nietcapaciteit 50 vel; uitvoercapaciteit max. 3.200 vel

FS-536SD
Afwerkingseenheid voor
boekjes

Nietcapaciteit 50 vel, capaciteit voor boekjes 20 vel;
uitvoercapaciteit max. 2.200 vel

RU-513 Verbindingseenheid Voor FS-536(SD)/FS-537(SD)-installatie
FS-536(SD)/FS-537(SD)

UK-501 Detectiekit voor
dubbele invoer

Detectie van dubbele invoer voorkomt fouten en
vastlopen van papier

HD-524 Mirroring van harde Back-up harde schijf
schijf
UK-212 Draadloos LAN

Draadloos LAN en toegangspunt draadloos LAN

CU-102
Luchtreinigingseenheid

Verbetert de binnenluchtkwaliteit door een lagere
uitstoot van schadelijke stoffen

Systeemspecificaties
Systeemgeheugen
(standaard/max.)

4.096 MB

Harde schijf

250 GB (standaard)

Interface

10/100/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi
802.11b/g/n (optioneel)

Netwerkprotocollen

TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP

Frametypen

Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet
SNAP

Automatische documentinvoer (standaard/optioneel)

Max. 300 originelen; A6–A3; 35–210 g/m²; Dualscan ADF

Printbaar papierformaat

A6–SRA3; aangepaste papierformaten; bannerpapier
max. 1.200 x 297 mm

PK-520 Perforatieeenheid
voor FS-536(SD)

2-/4-gaats perforeren; automatische omschakeling

FS-537 Afwerkings-/
nieteenheid

Nietcapaciteit 100 vel; uitvoercapaciteit max. 3.200 vel

Printbaar papiergewicht

52–300 g/m²

PK-523 Perforatieeenheid
voor FS-537(SD)

2-/4-gaats perforeren; automatische omschakeling

Papierinvoercapaciteit
(standaard/max.)

1.150 vel/6.650 vel

FS-537SD

Afwerkingseenheid voor boekjes 100 vel nieten;
afwerkingseenheid, capaciteit voor boekjes 20 vel;
uitvoercapaciteit max. 2.700 vel

Lade (standaard)

1 x 500 vel; A5–A3; 52–256 g/m²;
1 x 500 vel; A5–SRA3; 52–256 g/m²

Lade (optioneel)

PI-507 Eenheid voor
achteraf inschieten voor
FS-537(SD)

Kaft/omslag inschieten; achteraf werken

1 x 500 vel; A5–A3; 52–256 g/m²;
1 x 500 vel; A5–A3; 52–256 g/m²;
1 x 2.500 vel; A4; 52–256 g/m²

JS-602 Extra uitvoerblad
voor FS-537(SD)

Faxuitvoer etc. scheiden

Hoogvolumelade (optioneel)

1 x 3.000 vel; A4; 52–256 g/m²;
1 x 2.500 vel; A4–SRA3; 52–256 g/m²

Handinvoer

150 vel; A6–SRA3; aangepaste formaten; banner;
60–300 g/m²

Automatisch dubbelzijdig

A5–SRA3; 52–256 g/m²

Afwerkingsopties
(optioneel)

Ofset; groeperen; sorteren; nieten; perforeren; achteraf
inschieten; z-vouw; middenvouw; briefvouw; boekje

Uitvoercapaciteit
(standaard)

Max. 250 vel

ZU-609 Z-vouweenheid voor Z-vouw voor A3-afdrukken
FS-537(SD)
OT-506 Uitvoerblad

Gebruik van uitvoerblad in plaats van afwerkingseenheid

KP-101 Keypad (10 toetsen)

Gebruik van keypad in plaats van touchscreen

WT-506 Werkblad

Blad voor plaatsing van authenticatieapparaat

FK-514 Fax

Super G3-Fax; digitale faxfunctionaliteit

IC-416 Fiery-controller

Professionele kleurenprintcontroller

Uitvoercapaciteit
(optioneel)

Max. 3.300 vel

VI-510 Interfacekit voor
IC-416

Interfacekaart voor Fiery-controller

Nieten

Max.: 100 vel of 94 vel + 2 kaften/omslagvellen (max.
209 g/m²)

KH-102 Keyboard-houder

Houder voor USB-keyboard

Uitvoercapaciteit nieten

Max. 1.000 vel

EK-608 USB-interfacekit

Aansluiting voor USB-keyboard

Briefvouw

Max. 3 vel

EK-609 USB-interfacekit

Aansluiting voor USB-keyboard; Bluetooth

Briefvouwcapaciteit

Max. 30 vel; onbeperkt (zonder lade)

Contactloze ID-kaartlezer

Diverse kaarttechnologieën

Boekje

Max. 20 vel of 19 vel + 1 kaft/omslagvel (max. 209 g/m²)

MK-735 Mount kit

Installatiekit voor ID-kaartlezer

Uitvoercapaciteit boekje

Max. 100 boekjes; onbeperkt (zonder lade)

AU-102 Biometrische
authenticatie

Vingeraderherkenning

Stroomverbruik

220–240 V / 50/60 Hz; minder dan 1,6 kW, TEC¹ 3.943
kWh/week

SC-508 Security kit

Beveiliging tegen kopiëren (2 kits nodig)

BT-C1e Banner tray

Voor invoer van banners van meerdere pagina’s

Systeemafmetingen
(B x D x H)

615 x 693 x 961 mm (zonder opties);
615 x 693 x 1.200 mm (met werkblad/lade)

LK-102v3 i-Option-licentie

PDF/A; PDF-encryptie, digitale handtekening

Systeemgewicht

Ca. 113 kg (zonder opties)

LK-105v4 i-Option-licentie

Searchable PDF en PPTX

LK-106 i-Option-licentie

Ondersteunt afdrukken van barcode

LK-107 i-Option-licentie

Ondersteunt afdrukken van Unicode-lettertypen

LK-108 i-Option-licentie

Ondersteunt afdrukken van OCR A- en B-fonts

LK-110v2
Documentconversiepakket

Genereert diverse bestandsformaten incl. DOCX; XLSX
en PDF/A

LK-111 i-Option-®licentie

Compressie van printgegevens voor lagere belasting van
het netwerk

LK-115v2 i-Option-licentie

Trusted Platform Module voor beveiliging van encryptie
en decryptie van gegevens

SX-BR-4600 Draadloos LAN

Aansluiting draadloos LAN naar netwerk

CP6567i
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Printerspecificaties

Faxspecificaties

Afdrukresolutie

1.800 x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi

Faxstandaard

Super G3 (optioneel)

Paginabeschrijvingstalen

PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

Faxverzending

Analoog; i-Fax; i-Fax in kleur; IP-Fax

Besturingssystemen

Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64);
Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64);
Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2;
Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2;
Macintosh OS 10.x; Unix; Linux; Citrix

Faxresolutie

Max. 600 x 600 dpi

Faxcompressie

MH; MR; MMR; JBIG

Faxmodem

Max. 33.600 bps

Faxbestemmingen

2.100 (enkel + groep)

Lettertypen

80 PCL Latijn; 137 PostScript 3-emulatie Latijn

Faxfuncties

Afdrukfuncties

Direct printen van PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7),
gecodeerde PDF-bestanden en OOXML (DOCX, XLSX,
PPTX);
mixmedia en mixplex; “Easy Set”
opdrachtprogrammering; overlay; watermerk;
kopieerbeveiliging; carbon copy printen

Polling; time shift; PC-Fax; verzending naar
vertrouwelijke box; verzending naar e-mail/FTP/SMB;
max. 400 opdrachtprogramma’s

Mobiel printen

AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print
(optioneel), WiFi Direct (optioneel), Konica Minolta Print
Service (Android), PageScope Mobile (iOS, Android &
Windows 10 Mobile); mobiele authenticatie en pairing
(Android & iOS)

Printerspecificaties (optioneel)
Printcontroller

Geïntegreerde Fiery IC-416

Controller van CPU

CPU type @ 2,9 GHz

Geheugen/HDD

2.048 MB / 250 GB

Paginabeschrijvingstalen

Adobe PostScript 3 (CPSI 3020) PCL 6, PCL 5c

Besturingssystemen

Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64);
Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64);
Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2;
Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2;
Macintosh OS 10.x; Linux

Scanspecificaties
Scansnelheid
(monochroom/kleur)

Max. 120/120 ipm enkelzijdig
Max. 240/240 ipm dubbelzijdig
Scanresolutie Max. 600 x 600 dpi
Scanmodi Scan-to-E-mail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB
(Scan-to-Home)
Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV;
Scan-to-DPWS, Scan-to-URL; TWAIN scan

Bestandsformaten

JPEG; TIFF; PDF; compact PDF; gecodeerde PDF; XPS;
compact XPS; PPTX
Optioneel: searchable PDF; PDF/A 1a en 1b; searchable
DOCX/PPTX/XLSX

Scanbestemmingen

2.100 (enkel + groep); LDAP-ondersteuning

Scanfuncties

Annotatie (tekst/tjd/datum) voor PDF; max. 400
opdrachtprogramma’s; real-time scanvoorbeeld

Kopieerspecificaties
Kopieertechnologie

Laser

Tonertechnologie

Simitri® HD gepolymeriseerde toner/gepolymeriseerde
toner

Kopieer-/printsnelheid A4
(monochroom/kleur)

Max. 65/65 ppm

Kopieer-/printsnelheid A3
(monochroom/kleur)

Max. 32/32 ppm

Automatisch dubbelzijdig
A4 (monochroom/kleur)

Max. 65/65 ppm

Tijd eerste kopie A4
(monochroom/kleur)

3,0/4,0 sec.

Opwarmtijd

Ca. 22 sec. (monochroom); 35 sec. (kleur)²

Kopieerresolutie

1.200 x 1.200 dpi

Gradaties

Max. 256 gradaties

Multi-kopieën

1–9.999

Formaat origineel

A6–SRA3; aangepaste formaten

Vergroten en verkleinen

25–400 % in stappen van 0,1 %; automatisch zoomen

Kopieerfunctie

Hoofdstuk; kaft/omslag en pagina inschieten; proefkopie
(afdruk en op touchscreen); aanpassing proefafdruk;
digitale bewerkingsfuncties; geheugen voor
opdrachtinstelling; postermodus; afbeelding herhalen;
overlay (optioneel); stempel; kopieerbeveiliging

CP6567i

Specificaties gebruikersbox
Max. opslagcapaciteit

Max. 3.000 documenten of 10.000 pagina’s

Type gebruikersbox

Openbaar; Persoonlijk (met wachtwoord of
authenticatie); Groep (met authenticatie)

Type systeembox

Beveiligd printen; Gecodeerd PDF printen; Faxontvangst;
Faxpolling

Functionaliteit gebruikersbox Reprint; Combinatie; Downloaden; Verzenden (e-mail/
FTP/SMB en fax); Kopiëren van box naar box

Systeemkenmerken
Beveiliging

ISO 15408/IEEE 2600.2 gecertiiceerd (in voorbereiding);
IP-filtering en poortblokkering; Netwerkcommunicatie
SSL2; SSL3 en TSL1.0/1.1/1.2; IPsec-ondersteuning;
IEEE 802.1x-ondersteuning; Gebruikersauthenticatie;
Authenticatielogboek; Beveiligd printen; Overschrjven
harde schjf (8 standaardtypen); Encryptie gegevens
harde schjf (AES 256); Mirroring harde schjf (optioneel);
Automatisch wissen geheugengegevens; Vertrouwelijke
faxontvangst; Encryptie afdrukgegevens gebruiker;
Kopieerbeveiliging (Copy Guard, kopiëren met
wachtwoord) optioneel

Accounting

Max. 1.000 gebruikersaccounts; Active Directoryondersteuning (gebruikersnaam + wachtwoord + e-mail
+ SMB-map); Toegangsdeinitie gebruikersfunctie;
Biometrische authenticatie (vingeraderherkenning)
optioneel; ID-kaartauthenticatie (ID-kaartlezer)
optioneel; Authenticatie door mobiel apparaat (Android,
iOS)

Software

PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data
Administrator; PageScope Box Operator; PageScope
Direct Print; Print Status Notiier; Driver Packaging Utility;
Log Management Utility

¹	TEC (typical electricity consumption) – weekelijks gemiddelde volgens Energy Star-speciicaties
²	De tijd voor het opwarmen kan verschillen, afhankelijk van de gebruiksomgeving en
het gebruik
–	Alle specificaties hebben betrekking op A4-papier van 80 g/m².
–	De ondersteuning en beschikbaarheid van de hier vermelde specificaties en functies varieert al naar
gelang de gebruikte besturingssystemen, applicaties en netwerkprotocollen, evenals de netwerk- en
systeemconfiguraties.
–	De genoemde levensduur van de verbruiksartikelen is gebaseerd op specifieke
gebruiksomstandigheden, zoals de paginadekking bij een bepaald paginaformaat (5% dekking van
een vel A4). De werkelijke levensduur van de verbruiksartikelen hangt af van het gebruik en andere
variabelen tijdens het printen, zoals paginadekking, paginagrootte, type media, continu printen of
met onderbreking, omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.
–	Sommige productillustraties bevatten optionele accessoires.
–	Specificaties en accessoires zijn gebaseerd op de beschikbare informatie ten tijde van het printen
van deze informatie. Wijzigingen voorbehouden.
–	Itec garandeert niet dat de vermelde specificaties vrij van fouten zijn.
–	Alle merk- en productnamen kunnen een (gedeponeerd) handelsmerk zijn van de desbetreffende
eigenaren en worden hierbij erkend.
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onz e o rga ni sati e
Sinds 1987 zijn we dé specialist in het beheren van uw documentenstromen. Vanuit
vestigingen in Zaltbommel, Amersfoort, Barendrecht, Antwerpen en Gent leveren we
kwaliteit en maatwerk in de hele Benelux. Dit doen we met meer dan 300 medewerkers.
Op dit moment zijn er ruim 32.000 machines van ons actief waarop zo’n 2 miljard afdrukken
per jaar gemaakt worden.
DocuFlow®
Voor het optimaliseren van uw documentenbeheer
bieden wij u DocuFlow®; een complete oplossing op
maat met de volgende voordelen:
• Altijd de juiste afdruksituatie
• Flexibel contract
• Eén prijs per afdruk (kopie, print, scan of fax)
ongeacht op welk apparaat
• Inzicht in directe en indirecte kosten
• Kostenbesparing en verhoging efficiëntie
• Mogelijkheid tot overname/onderhouden bestaand
machinepark

SMART MPS
Automatisch tellerstanden, storingen en bestellingen
doorgeven
SMART Scan
Documenten digitaliseren d.m.v. direct scannen naar
de juiste locatie/map
SMART Follow-me
Onbezorgd en veilig printen waar en wanneer u wilt
SMART Mobile
Draadloos afdrukken vanaf alle mobiele apparaten
SMART Invoice
Automatisch papieren en digitale facturen verwerken

Onze vier pijlers
Om uw documentenstromen optimaal te kunnen
beheren, kunnen wij u ondersteunen met de vier pijlers
van onze organisatie.

• Services
Onze eigen logistieke afdeling en Multi Brand
gecertificeerde engineers en (implementatie)
consultants staan voor u klaar.

• Hardware
Printers en multifunctionals van uitsluitend
topleveranciers zoals HP, Konica Minolta, Kyocera,
Lexmark en Ricoh.

Milieuzorg - duurzaam ondernemen
Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheden
op het gebied van milieuzorg. We proberen hier op alle
fronten zo verantwoord mogelijk mee om te gaan. Bij
de samenstelling van ons productassortiment en het
uitvoeren van onze activiteiten wordt dan ook veel
aandacht besteed aan duurzaam ondernemen.

• Paper & Supplies
Ruim aanbod toners, cartridges, kopieer- en
printpapier van hoogwaardige kwaliteit en geschikt
voor alle merken machines.
• Solutions
Gebruiksvriendelijke oplossingen die er voor zorgen
dat uw documenten veilig en direct op de gewenste
plaats beschikbaar zijn.

Alle producten van Itec voldoen aan de door de
Europese Unie gestelde richtlijnen op het gebied van
kwaliteit, Arbo en milieu ten aanzien van bijvoorbeeld
ozonuitstoot en geluidsniveau (BDA). Daarnaast zijn
onze printers en multifunctionals zeer efficiënt in
energieverbruik.

Nederland
Tel. +31 (0)418 682 222
info@itec.nl
www.itec.nl

België
Tel. +32 (0)78 05 00 53
info@itec.be
www.itec.be

