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Konica-Minolta bizhub C352 
Poleasingowa 

 

Kolorowa kserokopiarka • drukarka sieciowa • skaner sieciowy • RADF - 

dwustronny podajnik dokumentów • duplex 

 

 

Wyposażenie: 
 Automatyczny podajnik oryginałów dwustronny 

 Skaner sieciowy (SMB, Ftp, Box) 

 Podajnik ręczny wielu-arkuszowy 

 Duplex (automatyczne odwracanie kopii) 

 2 lub 4 kasety na papier (uniwersalne A5 do A3) 

 Kontroler druku z kartą sieciową 

 

Specyfikacja techniczna 

Prędkość drukowania  35 kopii/min. A4, 18 kopii/min.A3 

Czas nagrzewania      180 sekund 

Rozdzielczość: 600 dpi 

Zoom 25% - 400% co 1% 

Pamięć 512 MB 

HDD 40 GB  

Rozmiar papieru     A5 – A3 

Wymiary    590 mm x 595 mm x 730 mm  

 
Eksploatacja - wydajność materiałów  

eksploatacyjnych: 
 

Kaseta z tonerem C,M,Y  –  12 tys. stron @5% 

Kaseta z tonerem K   –   12 tys. stron @5% 

Moduł bębna C,M,Y  – 45 tys. stron 

Moduł bębna K   – 70 tys. stron 

 

 

 

 

 

 

Cena: 3 299 PLN brutto 

 

Gwarancja 36 miesięcy 
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Konica Minolta Bizhub C253 
Poleasingowa 

 

Kolorowa kserokopiarka • drukarka sieciowa • skaner sieciowy • RADF - 

dwustronny podajnik dokumentów • duplex 

 

 

 

 

Wyposażenie: 
 RADF - automatyczny podajnik oryginałów dwustronny 

 Skaner sieciowy (SMB, Ftp, Box) 

 Podajnik ręczny wielu-arkuszowy 

 Duplex (automatyczny druk dwustronny) 

 2 lub 4 kasety na papier (uniwersalne A5 do A3) 

 Kontroler druku z kartą sieciową 

 

Specyfikacja techniczna 
 

Prędkość drukowania 25 kopii/min. A4, 13 kopii/min.A3 

Rozdzielczość: 600 dpi 

Zoom 25 - 400% w krokach co 0.1% 

Pamięć 1 GB 

HDD 60 GB  

Rozmiar papieru     A5 – A3 

Wymiary    640mm x 770mm x 849mm 

 
Eksploatacja - wydajność materiałów eksploatacyjnych: 
 

Kaseta z tonerem C,M,Y  –  19 tys. stron @5% 

Kaseta z tonerem K   –   24,5 tys. stron @5% 

Moduł bębna C,M,Y  – 75 tys. stron 

Moduł bębna K   – 100 tys. stron 

 

 

 

 

Cena: 3 999 PLN brutto 

 

Gwarancja 36 miesięcy 
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Konica Minolta Bizhub C353 

Poleasingowa 

 

Kolorowa kserokopiarka • drukarka sieciowa • skaner sieciowy • RADF - 

dwustronny podajnik dokumentów • duplex 

 

 

 

 

Wyposażenie: 
 RADF - automatyczny podajnik oryginałów dwustronny 

 Skaner sieciowy (SMB, Ftp, Box) 

 Podajnik ręczny wielu-arkuszowy 

 Duplex (automatyczny druk dwustronny) 

 2 lub 4 kasety na papier (uniwersalne A5 do A3) 

 Kontroler druku z kartą sieciową 

 

Specyfikacja techniczna 
 

Prędkość drukowania 35 kopii/min. A4, 18 kopii/min.A3 

Rozdzielczość: 600 dpi 

Zoom 25 - 400% w krokach co 0.1% 

Pamięć 1 GB 

HDD 60 GB  

Rozmiar papieru     A5 – A3 

Wymiary    640mm x 770mm x 849mm 

 
Eksploatacja - wydajność materiałów eksploatacyjnych: 
 

Kaseta z tonerem C,M,Y  –  19 tys. stron @5% 

Kaseta z tonerem K   –   24,5 tys. stron @5% 

Moduł bębna C,M,Y  – 75 tys. stron 

Moduł bębna K   – 100 tys. stron 

 

 

 

Cena: 4 299 PLN brutto 

 

Gwarancja 36 miesięcy 
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Konica Minolta Bizhub C220 
Poleasingowa 

 

Kolorowa kserokopiarka • drukarka sieciowa • skaner sieciowy • RADF - 

dwustronny podajnik dokumentów • duplex 

 

 

 

 

Wyposażenie: 
 RADF - automatyczny podajnik oryginałów dwustronny 

 Skaner sieciowy (SMB, Ftp, Box)  

 Podajnik ręczny wielu-arkuszowy 

 Duplex (automatyczny druk dwustronny) 

 2 lub 4 kasety na papier (uniwersalne A5 do A3)  

 Kontroler druku z kartą sieciową 

 

Specyfikacja techniczna 
 

Prędkość drukowania 22 kopii/min. A4, 11 kopii/min.A3 

Rozdzielczość: 1800*600 dpi 

Zoom 25 - 400% w krokach co 0.1% 

Pamięć 2 GB 

HDD 250 GB  

Rozmiar papieru     A5 – A3+ 

Wymiary    643 x 848 x 770 mm 

 
Eksploatacja - wydajność materiałów 

eksploatacyjnych: 
 

Kaseta z tonerem C,M,Y  –  26 tys. stron @5% 

Kaseta z tonerem K   –   29 tys. stron @5% 

Moduł bębna C,M,Y  – 55tys. stron 

Moduł bębna K   – 70 tys. stron 

Wywoływacz C,M,Y  - 155 tys. stron 

Wywoływacz  K   - 570 tys. stron 

 

 

Cena: 6 149 PLN brutto 

 

Gwarancja 36 miesięcy 
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Konica Minolta Bizhub C280 
Poleasingowa 

 

Kolorowa kserokopiarka • drukarka sieciowa • skaner sieciowy • RADF - 

dwustronny podajnik dokumentów • duplex 

 

 

 

 

Wyposażenie: 
 RADF - automatyczny podajnik oryginałów dwustronny 

 Skaner sieciowy (SMB, Ftp, Box) 

 Podajnik ręczny wielu-arkuszowy 

 Duplex (automatyczny druk dwustronny) 

 2 lub 4 kasety na papier (uniwersalne A5 do A3) 

 Kontroler druku z kartą sieciową 

 

Specyfikacja techniczna 
 

Prędkość drukowania 28 kopii/min. A4, 14 kopii/min.A3 

Rozdzielczość: 1800*600 dpi 

Zoom 25 - 400% w krokach co 0.1% 

Pamięć 2 GB 

HDD 250 GB  

Rozmiar papieru     A5 – A3+ 

Wymiary    643 x 848 x 770 mm 

 
Eksploatacja - wydajność materiałów 

eksploatacyjnych: 
 

Kaseta z tonerem C,M,Y  –  26 tys. stron @5% 

Kaseta z tonerem K   –   29 tys. stron @5% 

Moduł bębna C,M,Y  – 75 tys. stron 

Moduł bębna K   – 100 tys. stron 

Wywoływacz C,M,Y  - 115 tys. stron 

Wywoływacz  K   - 570 tys. stron 

 

 

Cena: 6 449 PLN brutto 

 

Gwarancja 36 miesięcy 
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RICOH Aficio MP 161 

Poleasingowa 

 

Monochromatyczna kserokopiarka cyfrowa 

 

 

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE I PARAMETRY  

→ szybkość kopiowania (A4) – 16 kopii/min  

→ podajnik ręczny  

→ max. nakład miesięczny – 16 000 kopii/wydruków  

→ zoom 50 – 200%  

→ kaseta na papier(250 arkuszy) 

→ kontroler druku USB/LAN  

→ automatyczny podajnik dokumentów (ADF) 

→ duplex (druk dwustronny automatyczny) 

→ drukarka i skaner sieciowy 

 

 

 

 

 

CENA: 1849zł brutto  

Toner na 7 tys. kopii  85 zł  

komplet bęben listwa, developer na 45 tys. kopii  

Urządzenie jest gotowe do pracy.  

Koszt wykonania jednej kopii to ok. 2,5 grosza.  

Gwarancja - 36 miesięcy 
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Konica Minolta Bizhub 210 
Poleasingowa 

 

kserokopiarka • drukarka sieciowa • ADF - podajnik dokumentów • 

duplex 

 

 

 

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE I PARAMETRY  

→ szybkość drukowania/kopiowania (A4) – 21 kopii/min  

→ automatyczny podajnik dokumentów (ADF) * 

→ podajnik ręczny na 100 arkuszy papieru * 

→ drukowanie i kopiowanie dwustronne (DUPLEX) * 

→ max. nakład miesięczny – 20 000 kopii/wydruków  

→ karta sieciowa * 

→ zoom 25 – 400%  

→ 1 kaseta na papier(500 arkuszy) 

→ kontroler druku USB/LAN  

 

 

 

 

 

 

 
 

CENA: 1 559 zł brutto  

Toner na 11 tys. kopii 120 zł  

komplet bęben listwa, developer 40 tys. kopii 500 zł 

Urządzenie jest gotowe do pracy.  

Koszt wykonania jednej kopii to 2,45 grosza.  

Gwarancja - 36 miesięcy 
 

 

* - wyposażenie opcjonalne 
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Konica Minolta Bizhub 165 
Nowa 

 

kserokopiarka • drukarka • skaner  

 

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE I PARAMETRY  

→ szybkość drukowania/kopiowania (A4) – 16 kopii/min  

→ podajnik na 250 arkuszy papieru (opcjonalnie) 

→ skaner USB 

→ drukarka USB 

→ zoom 50 – 200%  

→ max. nakład miesięczny – 12 000 kopii/wydruków  

→ prosta obsługa 

→ kompaktowy rozmiar 

→ niski pobór energii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CENA: 2 200 zł brutto  

Gwarancja - 50 miesięcy 
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Konica Minolta Bizhub 250 
Poleasingowa 

 

kserokopiarka • drukarka sieciowa • skaner sieciowy • RADF - dwustronny 

podajnik dokumentów • duplex 

 

 

 

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE I PARAMETRY  

→ szybkość drukowania/kopiowania (A4) – 25 kopii/min  

→ automatyczny podajnik dokumentów dwustronny (RADF) 

→ podajnik ręczny na 100 arkuszy papieru  

→ drukowanie i kopiowanie dwustronne (DUPLEX)  

→ karta sieciowa  

→ skaner sieciowy  

→ zoom 25 – 400%  

→ 2 kasety na papier, każda na 500 arkuszy  

→ kontroler druku USB/LAN  

→ dysk twardy (opcjonalnie) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CENA: 2 499 zł brutto  

Urządzenie jest gotowe do pracy. Tanie w eksploatacji. 

Toner wystarczający na 17 500 kopii – 79 zł.  

Zestaw: bęben, listwa, developer – 549 zł. 

Koszt wykonania jednej kopii to jedyne 1,13 grosza. 

Gwarancja - 36 miesięcy 
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Konica Minolta Bizhub 282 
Poleasingowa 

 

kserokopiarka • drukarka sieciowa • skaner sieciowy • RADF - dwustronny 

podajnik dokumentów • duplex 

 

 

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE I PARAMETRY  

→  szybkość drukowania/kopiowania (A4) – 28 kopii/min  

→  automatyczny podajnik dokumentów dwustronny (RADF) 

→  podajnik ręczny na 100 arkuszy papieru  

→  drukowanie i kopiowanie dwustronne (DUPLEX)  

→  karta sieciowa  

→  skaner sieciowy  

→  zoom 25 – 400%  

→  2 kasety na papier, każda      

na 500 arkuszy  

→  kontroler druku USB/LAN  

→  max. nakład miesięczny – 30 

000 kopii/wydruków  

→  dysk twardy (opcjonalnie) 

 

 

 

 

 

 

 
 

CENA: 3 399 zł brutto  

Urządzenie jest gotowe do pracy. Tanie w eksploatacji. 

Toner wystarczający na 17 500 kopii – 79 zł.  

Zestaw: bęben, listwa, developer – 549 zł. 

Koszt wykonania jednej kopii to jedyne 1,13 grosza. 

Gwarancja - 36 miesięcy  
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RICOH Aficio MP 2550 

Poleasingowa 

 

Monochromatyczna kserokopiarka cyfrowa 

 

 

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE I PARAMETRY  

→ szybkość kopiowania (A4) –25 kopii/min  

→ automatyczny dwustronny podajnik dokumentów RADF 

→ podajnik ręczny (bypass) 

→ kontroler druku USB/LAN  

→ skaner sieciowy kolorowy  

→ automatyczny druk dwustronny duplex 

→ max. nakład miesięczny – 20 000 kopii/wydruków  

→ zoom 25 – 400%  

→ 2 kasety na papier(2x500 arkuszy) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CENA:3 399zł brutto  

Toner na 11 tyś kopii  85 zł  

komplet bęben listwa, developer 60 tyś kopii 520 zł 

Urządzenie jest gotowe do pracy.  

Gwarancja - 36 miesięcy 
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Konica Minolta Bizhub 223 
Nowa 

 

kserokopiarka • drukarka sieciowa • skaner sieciowy kolorowy • RADF - 

dwustronny podajnik dokumentów • duplex 

 

 

 

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE I PARAMETRY  

→ szybkość drukowania/kopiowania (A4) – 23 kopii/min  

→ automatyczny podajnik dokumentów dwustronny (RADF) - opcja 

→ podajnik ręczny na 100 arkuszy papieru  

→ drukowanie i kopiowanie dwustronne (DUPLEX)  

→ karta sieciowa  

→ skaner sieciowy kolorowy 

→ zoom 25 – 400%  

→ 2 kasety na papier, każda na 500 

arkuszy  

→ kontroler druku USB/LAN  

→ max. nakład miesięczny – 30 000 

kopii/wydruków  

→ dysk twardy - opcja 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENA: 8 649 zł brutto  

Urządzenie jest gotowe do pracy. Tanie 

w eksploatacji. 

Gwarancja – 50 miesięcy 
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Konica Minolta Bizhub 360 
Poleasingowa 

 

kserokopiarka • drukarka sieciowa • skaner sieciowy • RADF - dwustronny 

podajnik dokumentów • duplex 

 

 

 

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE I PARAMETRY  

→ szybkość drukowania/kopiowania (A4) – 36 kopii/min  

→ automatyczny podajnik dokumentów dwustronny (RADF) 

→ podajnik ręczny na 100 arkuszy papieru  

→ drukowanie i kopiowanie dwustronne (DUPLEX)  

→ max. nakład miesięczny – 45 000 kopii/wydruków  

→ karta sieciowa  

→ skaner sieciowy  

→ zoom 25 – 400%  

→ 2 kasety na papier, każda na 500 arkuszy  

→ kontroler druku USB/LAN  

→ dysk twardy 60 GB 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CENA: 2 999 zł brutto 

Kserokopiarka dla wymagających klientów 

Toner na 33 tys. kopii, komplet bęben listwa, developer 225 tys. kopii 

Urządzenie jest gotowe do pracy. Bardzo tanie w eksploatacji. 

Koszt wykonania jednej kopii to około jeden  grosz.  

Gwarancja - 36 miesięcy 
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Konica Minolta Bizhub 361 
Poleasingowa 

 

kserokopiarka • drukarka sieciowa • skaner sieciowy • RADF - dwustronny 

podajnik dokumentów • duplex 

 

 

 

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE I PARAMETRY  

→ szybkość drukowania/kopiowania (A4) – 36 kopii/min  

→ automatyczny podajnik dokumentów dwustronny (RADF) 

→ podajnik ręczny na 100 arkuszy papieru  

→ drukowanie i kopiowanie 

dwustronne (DUPLEX)  

→ max. nakład miesięczny – 45 000 

kopii/wydruków  

→ karta sieciowa  

→ skaner sieciowy  

→ zoom 25 – 400%  

→ 2 kasety na papier, każda na 500 

arkuszy  

→ kontroler druku USB/LAN  

→ dysk twardy 60 GB 

 

 

 

 

 

 

CENA: 3 999 zł brutto 

Kserokopiarka dla wymagających klientów 

Toner na 33 tys. kopii, komplet bęben listwa, developer 225 tys. kopii 

Urządzenie jest gotowe do pracy. Bardzo tanie w eksploatacji. 

Koszt wykonania jednej kopii to około jeden  grosz.  

Gwarancja - 36 miesięcy 
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Konica Minolta Bizhub 420 
Poleasingowa 

 

kserokopiarka • drukarka sieciowa • skaner sieciowy • RADF - dwustronny 

podajnik dokumentów • duplex 

 

 

 

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE I PARAMETRY  

→ szybkość drukowania/kopiowania (A4) – 42 kopii/min  

→ automatyczny podajnik dokumentów dwustronny (RADF) 

→ podajnik ręczny na 100 arkuszy papieru  

→ drukowanie i kopiowanie dwustronne (DUPLEX)  

→ max. nakład miesięczny – 45 000 kopii/wydruków  

→ karta sieciowa  

→ skaner sieciowy  

→ zoom 25 – 400%  

→ 2 kasety na papier, każda na 500 arkuszy  

→ kontroler druku USB/LAN  

→ dysk twardy 60 GB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENA: 3 299 zł brutto 

Kserokopiarka dla wymagających klientów 

Toner na 33 tys. kopii, komplet bęben listwa, developer 250 tys. kopii 

Urządzenie jest gotowe do pracy. Bardzo tanie w eksploatacji. 

Koszt wykonania jednej kopii to około jeden  grosz.  

Gwarancja - 36 miesięcy 

 



                                                                                                                                                                  BIURO-RES 
Jadwiga Podgórska-Krzywonos 

36-061 Wysoka Głogowska 308 
NIP: 517-021-72-96  

 

biuro@biuro-res.pl                     www.biuro-res.pl                tel. 17 783 75 79                 kom. 662 040 907      

Konica Minolta Bizhub 421 
Poleasingowa 

 

kserokopiarka • drukarka sieciowa • skaner sieciowy • RADF - dwustronny 

podajnik dokumentów • duplex 

 

 

 

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE I PARAMETRY  

→ szybkość drukowania/kopiowania (A4) – 42 kopii/min  

→ automatyczny podajnik dokumentów dwustronny (RADF) 

→ podajnik ręczny na 100 arkuszy papieru  

→ drukowanie i kopiowanie 

dwustronne (DUPLEX)  

→ max. nakład miesięczny – 45 000 

kopii/wydruków  

→ karta sieciowa  

→ skaner sieciowy  

→ zoom 25 – 400%  

→ 2 kasety na papier, każda na 500 

arkuszy  

→ kontroler druku USB/LAN  

→ dysk twardy 60 GB 

 

 

 

 

 

 

CENA: 4 399 zł brutto 

Kserokopiarka dla wymagających klientów 

Toner na 33 tys. kopii, komplet bęben listwa, developer 250 tys. kopii 

Urządzenie jest gotowe do pracy. Bardzo tanie w eksploatacji. 

Koszt wykonania jednej kopii to około jeden  grosz.  

Gwarancja - 36 miesięcy 


