ineo 754e
monocromático | 75 ppm

Investimento altamente
produtivo num sistema
topo de gama
Porque investir numa ineo 754e? Porque este equipamento monocromático topo de gama irá
impulsionar a produtividade dos seus processos de impressão, fotocópia e digitalização – e deixar
o seu pessoal com muito mais tempo para se concentrar no seu trabalho de escritório no dia a dia.
A maioria dos sistemas de escritório topo de gama afirmam ser rápidos e produtivos. Mas será que
isso justifica o investimento numa nova máquina?
Acreditamos que não, porque não basta um motor mais veloz para aumentar necessariamente a
produtividade do seu fluxo de trabalho documental. O que acontece antes e depois de um trabalho
ser impresso é igualmente importante, e é aqui que a ineo 754e pode fazer a diferença de forma
decisiva:
Produtividade impressionante
> Maior eficiência como dispositivo de impressão departamental ou corporativo, através de funções de acabamento altamente versáteis
ineo 754e com cassete de alta capacidade
(LU-301), mesa (WT-506) e unidade de
autenticação biométrica (AU-102)

> Maior flexibilidade em termos de suportes, através de uma
vasta gama de opcionais de impressão a nível interno – desde
formulários a postais, passando por banners com 1,2 metros
> Digitalização a cores de alta velocidade
> Suporte para tudo, desde a digitalização de uma só página,
até à funcionalidade de arquivo de grandes volumes
> Facilidade de utilização, mesmo para utilizadores não técnicos, graças a um ecrã a cores de 9 polegadas, um menu operacional intuitivo e uma visualização que pode ser adaptada às
necessidades de cada utilizador

Toda a velocidade de que necessita
A ineo 754e imprime e copia a 75 páginas A4 por minuto
(ppm). Isto significa que os seus funcionários podem sair de
ao pé da máquina e deixá-la a executar qualquer trabalho
de grande volume, enquanto continuam com o seu trabalho
diário no escritório. No ambiente com vários utilizadores
de um dispositivo departamental ou de um escritório centralizado, e num centro de impressão interno, são também
desta forma eliminadas filas de trabalhos, ou, no mínimo,
são encurtados os tempos de espera. Como esta máquina
imprime e copia em modo duplex a toda a velocidade, irá
também poupar dinheiro reduzindo o consumo de papel em
trabalhos de grande volume.

ineo 754e com finalizador agrafador
(FS-535), unidade de dobra -z (ZU-606),
kit de brochuras (SD-512) e insersor
(PI-505)

Facilidade de utilização persuasiva
“Quanto mais sofisticada for uma máquina de escritório,
tanto mais complicado será utilizá-la.” É uma queixa que
ouvimos com frequência. Se o seu equipamento é difícil
de operar, chegou o momento de mudar para a ineo 754e.
A sua facilidade de utilização permite que cada utilizador
possa beneficiar-se de um vasto leque de caraterísticas e
funções. O ecrã táctil a cores de 9 polegadas foi concebido
para ser fácil de utilizar por quem já utiliza smartphones,
por ex., com a funcionalidade de arrastar e deslizar rapidamente, um menu de percorrer com os dedos e muitos
pop-ups, para garantir que ninguém se perde num confuso labirinto de submenus. Como o ecrã a cores é tão
grande como um tablet, é de fácil leitura, está organizado
de forma clara, e apresenta todas as informações importantes de uma só vez. Além disso, a navegação no menu
não podia ser mais simples. Isto tudo somado significa um
grande aumento da produtividade no escritório, uma vez
que os utilizadores passarão menos tempo a preparar os
trabalhos.

Fluxo de trabalho mais eficiente
O fluxo de trabalho documental de muitos negócios deixa
muito espaço para melhorias. É aqui que a ineo 754e tem
muito para oferecer. Por exemplo no processo de digitalização de grandes quantidades de documentos, a ineo 754e
reduz significativamente o tempo que os colaboradores do
escritório irão despender na máquina, uma vez que ela digitaliza até 180 imagens por minuto (ipm). Develop a quantidade de trabalho manual envolvido nas tarefas do dia a
dia. O convert+share, por exemplo, converte os documentos
digitalizados no formato requerido e envia-os para qualquer
destino pretendido. O store+find elimina também a perda
de tempo com procuras de documentos, uma vez que garante a localização rápida de todo e qualquer documento.

Maior flexibilidade
de acabamentos e suportes
Ao investir numa máquina de escritório topo de gama,
deve fazer uma análise crítica do tipo de impressões que
produz. Em última análise, a simples impressão ou cópia
a alta velocidade raramente é suficientemente boa para
um dispositivo num grande departamento, num escritório
centralizado ou num centro de impressão interno. É por esse
motivo que a ineo 754e oferece uma vasta gama de opcionais de acabamento que vão desde o simples agrafamento à
criação profissional de brochuras, onde a inserção de capas
a cores ou a dobragem em carta para inserção em envelopes
são características particularmente úteis. Além disso, esta
máquina trabalha com uma vasta gama de suportes, com
gramagens que vão desde os 52 até aos 300 g/m2 e formatos
que vão desde o A6 até ao SRA3, imprimindo ainda banners
com 1,2 metros de comprimento, por exemplo, para cálculos
ou plantas de projetos de grandes dimensões. Em última
análise, podemos afirmar que esta máquina de escritório
topo de gama altamente flexível lhe permitirá economizar
dinheiro através da impressão interna de trabalhos que
anteriormente encomendava fora.

Obtenha um
retorno maior do seu
investimento num sistema
topo de gama
– com a ineo 754e!

Recursos para aumento
Além de oferecer um desempenho de fácil utilização, a ineo 654 vem com numerosas outras
características técnicas inovadoras que irão melhorar a produtividade do seu fluxo de trabalho
documental.

Requinte do acabamento
>		 Características extraordinárias, como a
dobragem em carta, a criação de brochuras e o
tratamento de uma grande variedade de suportes, permitem obter impressões de qualidade
excecional

Serviços remotos opcionais
>		 Uma vasta gama de serviços remotos, incluindo acesso remoto ao ecrã, garante um serviço
instantâneo ótimo; acesso total às funções,
área de administração e modo de serviço da
MFP
>		 Serviço excelente através do ineo Remote
Care, por ex., leitura remota dos contadores,
mensagens de erro, prazos de serviço
>		 Administração da máquina diretamente
a partir do ambiente de trabalho, para um
suporte ótimo ao utilizador

Numerosas
opções de software
>		 Ferramentas que permitem gerar vários
fluxos de trabalho personalizados, por ex.
digitalização para Word, armazenar o documento numa pasta específica e enviá-lo
simultaneamente por e-mail para o departamento de logística

Enorme variedade
de suportes
> Vasto leque de gramagens (52–300 g/m2)
e de formatos de suporte (de A6 a SRA3, o
formato standard da impressora)

de produtividade – ao seu
serviço
Conveniência de 			
digitalização inovadora

>		 A digitalização a alta velocidade de até 180 ipm, combinada com as características de poupança de tempo,
como a digitalização para e-mail, FTP e SMP, acrescida de
características convenientes, como a função de digitalização standard para PowerPoint, o reconhecimento ótico
de caracteres automático opcional (OCR) de documentos
digitalizados e documentos digitalizados guardados
como ficheiros PDF/A

Caixas de utilizador 		
individualizadas

>		 Até 1000 caixas de utilizador – espaço de
armazenamento individualizado no disco
rígido – com direitos de acesso flexíveis

Ecrã estilo smartphone
personalizável
>		 Personalizável de acordo com as necessidades do utilizador, com a possibilidade
de adicionar ou remover funções, a par de
uma operacionalidade do tipo deslizar e
arrastar, estilo smartphone

Administração 		
de utilizador simples
>		 Administração centralizada do sistemacom várias ferramentas gratuitas, por
exemplo, acesso por web diretamente a
partir do PC.

Características 		
de segurança fiáveis
>		 Suporte total de SSL, IPsec, encriptação de
e-mail S/MIME, digitalização e impressão
de PDF encriptados

Segura e
ambientalmente
sã
Um respeito pelo ambiente 			
caz em termos económicos

efi-

Reduza o seu consumo de energia investindo numa ineo
754e. Esta máquina dispõe de uma variedade de funções
de poupança de energia, incluindo scanner com iluminação LED com eficiência energética, modo de hibernação
de 3 W e de poupança de energia de 0,5 W, e uma tecnologia Wake-up-for-scan-only em que a máquina só se liga
para digitalizar, evitando o aquecimento do motor quando não é necessário. O temporizador ecológico dinâmico
analisa a utilização da máquina e adapta as definições
aos padrões de utilização, por ex., através da mudança
para o modo de hibernação durante um intervalo de
almoço recorrente. O resultado é um consumo de energia
extremamente económico – muito inferior aos limites
estipulados pela Blue Angel e pela Energy Star. Com um
desempenho económico e respeitador do ambiente, a
ineo 754e terá um impacto positivo na pegada de carbono
da sua empresa.

Segurança de dados garantida
Ataques de hackers, vírus, programas Trojan: nos dias que
correm, nenhum negócio pode dar-se ao luxo de ignorar
o desafio que representa a segurança informática. É por
esse motivo que a ineo 754e está certificada pela ISO
15408 EAL 3, que é a norma de segurança da indústria
para os sistemas multifuncionais. Além disso, também
está equipada com inúmeras características de segurança
de dados, como a encriptação IPsec, que garante a comunicação segura para todos os documentos que passam
através da rede da sua empresa. Não existe o perigo de
documentos ou dados confidenciais irem parar às mãos
erradas, porque o acesso ao sistema pode ser restringido
a utilizadores autorizados através do kit de encriptação
do disco rígido standard e da tecnologia de autenticação.
Desta forma, garantimos que os seus dados sensíveis se
mantêm seguros – agora e no futuro.

ineo 754e com cassete de alta
capacidade (LU-204), finalizador agrafador (FS-535) e kit de
brochuras(SD-512)

ineo 654 – o sistema de produção topo de gama 		
				
que irá alavancar a sua produtividade.

LK-101 v3
Kit licença 			
Navegador Web

LK-106 			
Kit licença 			
fontes códigos de barras
LK-107
Kit licença 		
fontes Unicode

LK-102 v3
Kit licença PDF encriptado e PDF/A
e assinatura digital

LK-108
Kit licença 		
fontes OCR

LK-105 v3
Kit licença PDF e PPTX		
pesquisável
UK-204
Memória

PI-505
Insersor

JS-602
Separador		
de trabalhos

KH-102
Suporte teclado

EK-605
Conetor de
teclado USB, Bluetooth

EK-604
Conetor de
teclado USB

KP-101
Teclado númerico
WT-506
Mesa

FK-511
Placa de fax
SC-508
Kit Copy guard

SD-512
Kit brochuras

SX-600
LAN wireless

BT-C1e
Bandeja banner

AU-102
Kit autenticação
biométrica
Leitor de cartões ID

PK521
Kit furação
FS-535
Finalizador
agrafador

ZU-606
Unidade 		
dobra- Z

MK-735
Kit montagem para
leitor de cartões ID e
dispositivo de
autenticação

ineo 654

OT-503
Bandeja de
receção

PK-520
Kit furação

LU-301
Cassete alta capacidade (peq.)

SD-511
Kit brochuras
FS-534
Finalizador
agrafador

LU-204
Cassete alta capacidade (grande)

ineo 754e

Emulação

Especificações de fax (opcional)

PCL 6, PS 3, XPS

Compatibilidade

Interfaces

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

Tipo de equipamento

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

IPFax (iFax standard)

Sistema consola (digitalizador integrado)

Drivers

Taxa e velocidade de transferência

Velocidade de impressão e cópia

Windows Vista/Windows 7, Windows 8,

33.6 kBits/s, < 3 sec. ITU-No. 1

> A4

Windows Server 2003/2008/2012,

Máx. 75 ppm (preto & branco)

Mac OS 9.2/10.4 ou mais recente, Linux

Memória fax

> A3

Funções Impressora

Dados Gerais

Máx. 37 ppm (preto & branco)

Impressão direta de PCL, PS, TIFF, XPS, OOXML,

Sistema de impressão

PDF, sobreposição, capa, marca de água, mixme-

Laser

dia e mixplex, impressão banner

Gradação
256

Especificações de digitalização

Alimentação de papel

Tipo de digitalização

>	Standard: 3,650 folhas, máx. 6,650 folhass
> Cassetes universais 2 x 500 folhas (A5–SRA3,

Digitalização-para-E-mail/FTP/iFAX/BOX/SMB/
WebDAV/para-me/Home, Twain

52–256 g/m2), bypass 150 folhas (A6–SRA3 e

Resolução

banner, 52–300 g/m2) para papel standard,

Máx. 600 dpi

envelopes, OHP, cartolina, papel banner

Velocidade de digitalização

> Cassetes 1,000 folhas e 1,500 folhas
(A4, 52–256 g/m2) para papel standard
Formato de papel
Máx. 320 x 457 mm
Máx. 297 x 1,200 mm papel banner
Tempo de aquecimento
22 segundos ou menos
(depende do ambiente)
Dimensões (l x a x p)
650 x 1,155 x 799 mm (sem opcionais)

Utiliza memória do sistema
Funções de fax
Envio diferido, PC-Fax, Recepção para caixa confidencial, recepção para E-mail, FTP, SMB

Opcionais
>	Finalizador agrafador 100 folhas,
recepção máx. 3,200 folhas
> Opcional para finalizador 100 folhas: kit 		
brochuras (incl. dobra -carta e -meio), kit 		
furação(2/4-furos), separador trabalhos, insersor,
unidade de dobra -z & furação
>	Finalizador agrafador 50 folha,
recepção máx. 3,200 folhas

Máx. 180 ipm (cor/preto & branco)

> Opcional para finalizador 50 folhas: kit 		

Formatos de originais

brochuras, kit furação(2/4-furos)

Máx. A3

> Bandeja de recepçãp (250 folhas)

Formatos de digitalização

> Cassete alta capacidade - 3,000 folhas

TIFF, PDF, PDF compacto, JPEG, XPS,
XPS compacto, PPTX, PDF linearizado
opcional: PDF pesquisável, PDF/A (1a/1b)

(A4, 52–256 g/m2)
> Cassete alta capacidade - 2,500 folhas
(A4–SRA3, 52–256 g/m2)

Endereços de digitalização

> Teclado númerico

2,100, suporta LDAP

> Suporte de teclado
> Kits interface 2x USB (um com bluetooth)

Peso

Especificações de cópia

Aprox. 201 kg (sem opcionais)

Alimentador de documentos

Energia

>	A6 a A3

220–240 V, 50/60 Hz

> Alimentador documentos dupla face

> Kit de segurança
> Bandeja de banner
> Unidade de fax

2)

(150 folhas, max. 210 g/m

> Kit de autenticação biométrica
> Kit de cartão ID de autenticação para mesa
> Kit de cartão ID de autenticação para

Especificações de impressora

Pré-selecção cópias

Controlador

1 – 9,999

Standard: Controlador integrado a 1.2 GHz

Ampliação

> Mesa

Memória

25–400 % in 0.1 % steps

> Kit de carimbos de envio para documentos

Controlador standard utiliza memória do sis-

Primeira cópia A4

> i-Option (funções adicionais)

3.6 segundos

> Adaptador WLAN

tema/Disco rígido(2 GB RAM/250 GB disco rígido)
Resolução
Máx. 1,800 x 600 dpi
(com tecnologia Smoothing)
Modo de alta qualidade: 1,200 x 1,200 dpi
Protocolos de rede
TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD,
SNMP, HTTP , IPP, AppleTalk, EtherTalk

leitor de cartões integrado
> Diversas soluções de cartões de autenticação

Memória

Soluções de software

2 GB RAM

store+find (opc.), convert+share (opc.), Personal

Disco rígido

Applications (opc.), Enterprise Device Manager,

250 GB

Enterprise Account Manager (opc.), Enterprise

Resolução

Authentification Manager (opc.), Enterprise

Impressão: 1,800 x 600 dpi

My Panel Manager (opc.), Enterprise My Print

(com tecnologia Smoothing)

Manager (opc.), Data Administrator (contas utili-

Funções copiadora

zadores & centro decustos), Card solutions (opc.),

Modo de capítulos e capa, cópia de teste,

Jtman/Jtweb jobticket (opc), suporta Unix/Linux,

modo criativo, modo poster, cópia de livro,

suporta SAP

cópia brilho, cópia de BI, marcas de água

Konica Minolta Business Solutions Portugal, Lda.				

Todos os dados relativos à capacidade de papel no alimentador de documentos, os
opcionais de finalização e as cassetes de papel se aplicam ao papel de 80 grs a menos
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que seja expressamente indicado o contrário. Todos os dados relativos à velocidade de
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impressão, digitalização ou fax se aplicam a papel DIN A4 de 80 grs a menos que seja
expressamente indicado o contrário.
Todas das especificações relativas a gramagens de papel referem-se a material recomendado pela Konica Minolta. Todas as especificaçõe técnicas correspondem aos dados
disponíveis à data de impressão. Konica Minolta reserva o direito de realizar alterações
técnicas.
Develop e ineo são marcas registadas ou marcas comerciais da Konica Minolta
Business Solutions Europe GmbH.
Todas as outras marcas ou nomes de produtos são marcas registadas ou comerciais dos
respectivos fabricantes. Konica Minolta não se responsabiliza nem assume quaisquer
garantias em relação a estes produto.
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