ineo 226

monocromático | 22 ppm

Aumentar
a eficiência
da sua produção 			
				documental
A maioria dos documentos diários no seu escritório serão produzidos em preto & branco em

sistemas monocromáticos que fornecem uma viabilidade de longa duração e baixos custos de
impressão ou de cópia. A solução ideal para todos os seus documentos de escritório? Não propriamente. A Develop adicionou uma nova dimensão de desempenho e de qualidade à cópia
monocromática com o lançamento da sua ineo 226. Este sistema A3 monocromático é uma copiadora digital robusta e também pode executar qualquer outra tarefa de produção documental de
forma rápida e eficiente graças as suas capacidades integradas de impressão e de digitalização a
cores e funcionalidade de fax opcional.
Digitalização rápida e a cores
Não perder tempo com a digitalização página a
página de um documento volumoso ou virar
originais impressos em frente e verso: o alimentador de documentos duplex opcional digitaliza 46 páginas por minuto para poupar
tempo valioso que poderia ser usado para tarefas mais produtivas. E se precisar de digitalizações a cores para p.ex. arquivar os seus documentos no seu layout original, a ineo 226
também consegue fazer.

Armazenamento eficiente
A funcionalidade de digitalização da ineo 226
também permite-lhe reencaminhar ficheiros
digitalizados por e-mail ou armazená-los num
servidor FTP ou pen USB – sem a necessidade de
enviá-los primeiro para o PC. Uma tal combinação de funções de reencaminhamento direto
standard e opcionais poupa muito tempo.

Simples de usar
Os utilizadores são muitas vezes sobrecarregados ao utilizar os equipamentos multifuncionais modernos. Aqui, também, a ineo 226 é uma
exeção agradável porque foi especialmente
concebido para facilidade de operação. Um
painel simples de usar guia os utilziadores por
todas as funções do sistema para que possam
ver num ápice que precisam de fazer.

ineo 226 com alimentador de documentos duplex (DF-625) , funcionalidade fax,
unidade duplex (AD-509), cassetes de papel adicionais (PF-507) e mesa (DK-708)

Placa de fax
FK-510

Tampa original
OC-512

Alimentador
de documentos
duplex DF-625

Agrafador externo
EH-C591

or
Placa de rede
NC-504

Unidade duplex
AD-509

LAN sem fios
SX-BR-4600

or
Painel
opcional
MK-749
Cassete de papel
PF-507

Controlador de
impressão PCL
IC-209

or

Mesa grande
DK-706

Mesa média
DK-707

Impressões extremamente nítidas
As partículas ultra finas do toner HD da ineo 226
fornece uma qualidade de topo em todas as
impressões e cópias. E irá notar a diferença, p.ex.
nas escalas de cinza suaves para texto extremamente legível ou a impressão nítida dos mais
pequenos carateres.

Simples e seguro
Quantas vezes já se dirigiu para a impressora de
escritório para descobrir que as suas impressões
desapareceram? E o que faz quando tem de garantir que um documento confidencial não caia nas
maõs erradas? A ineo 226 tem a solução para
ambos os problemas. A função de impressão
segura garante que nenhum documento seja
impresso antes de ter introduzido um código PIN
de quatro dígitos no sistema. E isso significa que
pode ter a certeza de que nenhum documento se
extraviar.

Mesa pequena
DK-708

Amigo para o ambiente e para a sua
carteira
A ineo 226 foi concebida com o ambiente em mente.
Isso começa com os materiais em harmonia com o
ambiente usados na construção do equipamento e o
próprio processo de fabrico ecológico. Mas não é
tudo. O baixo consumo energético do sistema não é
só bom para o ambiente, mas também para a sua
carteira. E para provar que não é apenas conversa, o
conceito ambiental da ineo 226 recebeu vários prémios, p. ex. Blue Angel Mark e Energy Star.

ineo 226 –
satisfaz todas as suas necessidades documentais – e mais além.

ineo 226

Emulação

Memória

GDI

Memória sistema: 128 MB

IC-209: PCL 5e/6

Resolução

Interfaces

Máx. 600 x 600 dpi

Tipo de equipamento

Standard: USB 2.0

Sistema consolo (scanner incorporado)

Opcional: Ethernet 10/100 BaseT,

Funções de cópia

Velocidade de impressão e cópia

Wi-Fi 802.11b/g (opcional)

> A4

Driver

cópia ID, rotação imagem, separação cruzada e

até 22 ppm

Windows Vista/7/8/10 (32/64)

duplex (opcional)

até 24 ppm (a partir das cassetes opcionais)

Windows Server 2008 (32/64)

> A3

Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2

Especificações fax (opcional)

até 8 ppm

Linux

Compatibilidade

Sistema de impressão

Funções de Impressão

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

Laser

Marca de água, rotação imagem, separar/agrupar, impressão segura, função n-up, duplex e

Taxa/ velocidade de transferência

Gradação

Dados gerais

256

função brochura (opcional)

Alimentação de papel

Especificações scanner

> Standard: 350 folhas, máx. 1,350 folhas
> cassete universal de 250 folhas (A5–A3,
64–157 g/m2) para papel comum, envelopes,
papel grosso

Agrupar, separação eletrónica, carimbo data/
número de página, cópia livro, cópia 2/4-a-1,

Memória fax
Memória sistema (máx. 128 MB RAM)
Funções de fax

Tipo de digitalização
Standard: Digitalização twain, Scan para USB
Opcional: Scan para E-mail/FTP/PC(SMB),
Digitalização twain rede

> Bypass: 100 folhas
(A5–A3, 64–157 g/m2) para papel comum, carto

Resolução

lina, envelopes, postais, papel reciclado

Máx. 600 dpi

33.6 kBits/s, aprox. 3 seg. ITU-No. 1

Broadcasting, polling, mudança horário, receção
em memória, PC-Fax

Opcionais
> Alimentador de documentos duplex
> Tampa originais

Formato de papel

Velocidade digitalização

A5 a A3 (297 x 432 mm)

Máx. 46 opm (p/b)

Área de impressão

Máx. 20 opm (cor)

Aprox. 289 x 412 mm

Formato de originais

> Mesa pequena, média e grande

Tempo de aquecimento

A5 a A3

> Unidade fax

Menos de 15 segundos

Formatos de digitalização

> Placa de rede 10/100 BaseT

Dimensões (w x h x d)

PDF, TIFF, JPEG

607 x 458 x 570 mm (sem opcionais)

Endereços de digitalização

Peso

Máx. 250

Aprox. 28.2 kg (sem opcionais/consumíveis)
Eletricidade

> Unidade duplex 64–90 g/m2
> Máx. 4 cassetes de 250 folhas cada (A5–A3,
64–90 g/m2) para papel comum

> Controlador PCL IC-209
(incl. placa de rede 10/100 BaseT)
> Adatador WLAN
> Painel

Especificações copiadora

220 – 240 V, 5o/60 Hz

Alimentador de documentos

Especificações impressora

> A5 a A3

Soluções de software

> Alimentador de documentos duplex (opcional)

Controlador
Standard: Controlador GDI integrado

> Enterprise Device Manager
> WebConnection

> Máx. 70 folhas (máx. 128 g/m2)
Multi cópia

Opcional: Controlador PCL IC-209

1 – 999

Memória

Zoom

Memória de sistema (máx. 128 MB RAM)

25 – 400 % em passos de 1 %

Resolução

Primeira cópia A4
Menos de 6.5 segundos

Máx. 600 x 600 dpi
IC-209: Máx. 1.200 x 600 dpi
Protocolos de rede
TCP/IP (IPv4; IPv6), SNMP, HTTP

Konica Minolta Business Solutions Portugal
Rua Prof. Henrique de Barros 4-10ºB
www.develop.pt

2586-338 PRIO VELHO

Toda a informação relacionada com as capacidades de papel do alimentador de docuPortugal

Tel +351 219 492 000

mentos, os acessórios de processamento e as cassetes de papel refere-se ao papel de 80
g/m2 salvo indicação em contrário. Toda a informação relacionada com a velocidade
de impressão, digitalização ou fax refere-se ao papel A4 de 80 g/m2 salvo indicado em
contrário.
Toda a informação relacionada com gramagens de papel refere-se aos suportes que são
recomendados pela Konica Minolta. Toda a informação técnica corresponde ao conhecimento disponível na altura da impressão. A Konica Minolta reserva o direito de efetuar
alterações técnicas.
Develop e ineo são marcas comerciais/nomes de produto registadas da propriedade da
Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.
Todos os outros nomes de marca ou de produto são marcas comerciais ou nomes de produto registadas dos seus respetivos fabricantes. A Konica Minolta não aceita qualquer
responsabilidade ou garantia para estes produtos.
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