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monocromático | 21 ppm



Aumentar a eficiência da 
 sua produção documental

A maioria dos documentos diários no seu escritório são produzidos a preto e branco 

em sistemas monocromáticos que normalmente fornecem uma viabilidade de longa 

duração e baixos custos de impressão e cópia. A solução ideal para todos os documentos 

de escritório? Não propriamente. A Develop acrescentou uma nova dimensão de desem-

penho e de qualidade à cópia monocromática com o lançamento da sua ineo 215. Este 

sistema A3 monocromático é tanto uma copiadora digital e viável como pode executar 

qualquer outra tarefa de produção de forma rápida e eficiente graças às suas capacidades 

de impressão e de digitalização a cores incorporadas e funcionalidade de fax opcional.

ineo 215 com alimentador de documentos, função de fax, unidade de duplex,

multi-bypass, cassetes adicionais (2x 250 folhas) e armário médio

Velocidade e digitalização a cores
Não há necessidade de perder tempo a digital-
izar página a página de um documento volu-
moso ou virar os originais para imprimir em 
ambos os lados: o alimentador de documentos 
duplex opcional digitaliza a 46 páginas por 
minuto e poupa tempo valioso que poderia ser 
mais bem aproveitado para tarfeas mais produ-
tivas. E se precisar de digitalizar a cores, por 
exemplo para o arquivo dos seus documentos 
no seu layout original a ineo 215 pode fazer isso 
também.

Armazenamento eficiente
A funcionalidade de digitalização da ineo 215 
também permite o envio de arquivos digitaliza-
dos por email ou armazená-los num servidor 
FTP ou numa pen USB - sem ter que utilizar o 
seu PC. Essa combinação de funções standard e 
opcionais de reencaminhamento direto é uma 
grande vantagem na gestão do seu tempo.

Simples de usar
Os utilizadores têm grandes dificuldades na
utilização dos multifuncionais mais modernos.
Aqui, também, a ineo 215 é uma agradável 
exceção porque foi especificamente projetada 
para a facilidade de operação. Um simples guia 
de utilização pode ser exibido no painel, onde 
apresenta todas as funções do sistema para a 
sua consulta.



Elevada qualidade
A alta qualidade de impressão deve-se às
partículas ultra-finas do toner HD da 
ineo 215. Vai-se notar a diferença, por 
exemplo, na gradação em escala de cinza, 
texto extremamente legível ou a 
impressão nítida de caracteres por mais 
pequeno que sejam.

Simples e segura
Quantas vezes já foi até a impressora do
escritório só para descobrir que a 
impressão tinha desaparecida? E o que 
faz para garantir que um documento 
sensível não cair nas mãos erradas? A 
ineo 215 tem a solução para estes proble-
mas. A função de impressão segura gar-
ante que nenhum documento é impresso 
antes que seja introduzido um código 
(PIN) de quatro dígitos no sistema. E isso 
significa que pode ter certeza que nen-
hum documento se perderá.

Amigo para o ambiente,  
a para a sua carteira
A ineo 215 foi concebida com o conceito
ecológico em mente. Que começa com a
escolha materiais ecológicos utilizados e 
no processo de fabrico do equipamento 
em si. Mas isso não é tudo. O baixo con-
sumo de energia não só poupa o meio 
ambiente, mas também na sua carteira. 
Para provar este facto, a ineo 215 recebeu 
várias certificações, por exemplo, Blue 
Angel Mark e Energy Star.

Será necessário dizer mais?
Poderíamos mencionar as funções de 
cópia standard, como:

>  numeração de páginas
>  combinações de página
>  carimbo/data
>  separação de documentos
>  cópia de livro 

… e muito mais

Mas talvez deverá ver por si próprio a
performance da ineo 215.

ineo 215 – satisfaz todas as suas necessidades documentais – e muito mais. 

ineo 215 with original cover



Memória
Memória sistema: 128 MB 

Resolução
Máx. 600 x 600 dpi

Funções de cópia
Grupo, separação electrónica, data carimbo/
numeração, cópia de livro, cópia 2/4-para-1,
cópia BI, rotação imagem, separação em cruz e
duplex (opcional)

Especificações fax (opcional)
Compatibilidade
G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

Taxa de transferência/vel. transferência
33.6 kBits/s, aprox. 3 seg. ITU-No. 1

Memória fax
Memória sistema (máx. 128 MB RAM) 

Funções fax 
Envio diferido, reencaminhamento, PC-Fax para
memória, recolha, PC-Fax

Opcionais 

> Alimentador de documentos duplex
> Tampa de original
> Unidade de duplex 64-90 grs
> Máx. 4 x 250 cassete folhas (A5-A3, 64–90 grs)
para papel normal
> Bypass 100 folhas (A5-A3, 64–157 grs)
para papel normal, cardboard, envelopes,
postais, papel reciclado
> Armário pequeno, médio e grande
> Unidade de fax
> Placa interface de rede 10/100 BaseT
> Controlador PCL - IC-209
(incl. placa interface de rede 10/100 BaseT)
> Contador mecânico
> Adaptador de WLAN

Soluções de software
>  Enterprise Device Manager
>  WebConnection

 

ineo 215
Dados gerais
Tipo de equipamento
Sistema consolo (scanner incorporado)

Velocidade de impressão e cópia 
> A4
até 21 ppm
> A3
até 7.8 ppm

Sistema de impressão
Laser

Gradação 
256

Alimentador de papel 
> Standard: 250 folhas, máx. 1,350 folhas
> cassete universal 250 folhas (A5-A3, 64–157 g/m2)  
para papel comum, envelopes, papel grosso
> Bypass opcional: 100 folhas

Formato 
A5 a A3 (297 x 432 mm)

Área de impressão 
Aprox. 289 x 412 mm

Tempo de aquecimento
Menos de 15 segundos

Dimensões (w x h x d)
570 x 458 x 570 mm (sem opcionais)

Peso
Aprox. 26.5 kg (sem opcionais/consumíveis)

Eletricidade 
220–240 V, 5o/60 Hz

Especificações impressora  
Controlador 
Standard: Controlador GDI incorporado 
Opcional: Controlador PCL IC-209

Memória 
Memória do sistema (máx. 128 MB RAM) 

Resolução 
Máx. 600 x 600 dpi 
IC-209: Máx. 1200 x 600 dpi

Protocolos de rede
TCP/IP (IPv4; IPv6), SNMP, HTTP

Emulação
GDI 
IC-209: PCL 5e/6

Interfaces
Standard: USB 2.0 
Opcional: Ethernet 10/100 BaseT

Driver 
Windows Vista/7/8 (32/64)
Windows Server 2003/2008 (32/64)
Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2

Funções de impressão
Marca de água, rotação imagem, N-up, conjun-
to/grupo, impressão segura, , duplex (opcional)

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

Resolução
Máx. 600 dpi

Velocidade de digitalização
Máx. 46 opm (p/b) 
Máx. 20 opm (cor)

Formato de originais 
A5 a A3

Formatos de digitalização 
PDF, TIFF, JPEG

Endereços de digitalização 
Máx. 250

Especificações copiadora
Alimentador de documentos
> Alimentador de documentos duplex (opcional) 
> A5 a A3  
> Máx. 70 folhas (máx. 128 g/m2)

Multi-cópia
1 – 999

Zoom
25  –400 % in 1 % steps

Primeira cópia A4
Menos de 6.5 segundos

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
que seja expressamente indicado o contrário. Todos os dados relativos à velocidade de
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 recomen-
dado 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.

4854920122150 | Junho 2014 

Konica Minolta Business Solutions Portugal

Rua Prof. Henrique de Barros, 4 - 10º -A | 2685-338 Prior Velho

Tel: 21949 21 30 | Fax: 21949 21 97 | www.develop.pt | info@develop.pt


