
ineo 185
Jednoduchá a přívětivá  
multifunkce 3-v-1 

ineo 185 je kompaktní, plně vybavené kancelářské zařízení, které splňuje 
potřeby malých podniků v oblasti tisku, kopírování a skenování. A co 
víc, toto robustní černobílé A3 zařízení je velmi šetrné vůči životnímu 
prostředí. Tato multifunkce tři v jednom, speciálně navržená pro menší 
podniky nebo pracovní týmy, nabízí vysokou rychlost a snadné použití 
– to vše malá kancelář potřebuje ke zvýšení produktivity při své práci 
s dokumenty.

černobíle | 18 str/min



 Uživatelsky přívětivá multifunkčnost
 Snadno použitelný ovládací panel s populárním 

nastavováním šipkami zajišťuje intuitivní použití 
– takže ani občasní uživatelé systému ineo 185 
nebudou mít žádné problémy. Přidejte k tomu 
kopírování a tisk rychlostí až 18 stran A4 za minutu  
a rychlý čas první kopie pouhých 8 sekund a můžete 
si být jisti, že čekání na toto zařízení bude minulostí. 
A co víc, ineo 185 může zpracovávat širokou škálu 
médií. Jeho schopnost A3 tisku a kopírování je 
velkou výhodou, zejména pokud jde o tisk rozvrhů, 
vývojových diagramů nebo o kopírování stavebních 
plánů. Funkce kopírování průkazu umožňuje 
okopírovat přední a zadní stranu osobního dokladu 
nebo řidičského průkazu na jedinou stránku. 
A vzhledem k tomu, že podobně funguje kopírování 
2-v-1 a 4-v-1, lze dva nebo více originály okopírovat 
na jednu stránku a šetřit tak čas i papír.

> Vysoká flexibilita médií: formáty až do formátu A3 
>  Kompaktní design: nízká výška a malý půdorys
> Standardní multifunkční výbava: tisk, kopírování, 

skenování

> Vynikající kvalita: ineo HD toner s menšími, 
jemnějšími částicemi zajišťuje ostrý text a obrázky

> Profesionální tisk: standardní GDI řadič
> Uživatelsky přívětivý design: LCD uživatelské 

rozhraní 

> Rychlý tisk a kopírování: až 18 str/min (A4)
> Funkce úspory papíru: funkce 2-v-1, 4-v-1 

a kopírování průkazu

>  Šetrnost k životnímu prostředí: certifikace  
Energy Star

ineo 185

Systém

Konstrukce 
stolní systém (integrovaný skener)

Rychlost kopírování a tisku  
A4: max. 18 str/min

A3: max. 9 str/min

Tiskový systém 
elektrofotografický laser

Polotóny 
256 odstínů 

Kapacita vstupu papíru 
standardně: kazeta na 250 listů  

(A5–A3, 64–157 g/m2)  

volitelně: boční vstup na 100 listů  

(A5–A3, 64–157 g/m2)

Výstupní kapacita 
max. 250 listů

Formáty papíru 
max. 297 x 432 mm

Zahřívání 
29 sekund nebo méně

Rozměry (š x h x v) 

606 x 531 x 449 mm

Hmotnost: 
asi 25,2 kg

Napájení 
220–240 V; 50 Hz

Tisk  

Procesor řadiče  
120 MHz (standardně) 

Paměť  
32 MB

Rozlišení 
600 x 600 dpi 

Jazyk popisu stránky 
GDI, XPS

Rozhraní 
USB 2.0

Ovladače 

Windows XP/XP64/Vista/Vista64,  

Windows 7 32/64, Windows 8 32/64, 

Windows Server 2003/2008/2008 R2

Potisknutelné formáty papíru 
A3–A5, vlastní formáty papíru

Tiskové funkce 

vodoznak, n-v-jedné

Skenování

Rozlišení skenování 
max.: 600 x 600 dpi

Režimy skenování 

Twain a WIA skenovnání

Kopírování

Formát originálu 
max. A3

Vícenásobné kopírování 
1–99

Měřítko 
50-200% v krocích 1%

Rozlišení 
600 x 600 dpi

Doba první kopie 
8 sekund nebo méně

Kopírovací funkce
2-v-1, 4-v-1, nastavení sytosti,  
třídění/skupinkování, 

kopírování průkazu,  

kopírování knihy

Příslušenství 

> Ethernet adaptér do USB 

> Externí sešívačka

Zaostřeno na kopírování 
s dalšími hodnotnými funkcemi

Všechny údaje, týkající se kapacity papíru podavače dokumentů, příslušenství pro 

dokončování, zásobníků a kazet na papír se vztahují na papír o gramáži 80 g/m2, pokud 

není výslovně uvedeno jinak. Všechny údaje týkající se rychlosti tisku, skenování nebo 

faxování se vztahují k papíru formátu A4 o hmotnosti 80 g/m2, pokud není výslovně 

uvedeno jinak. Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku 

na papír gramáže 80 g/m2. 

Všechny údaje o gramáži papíru platí pro média, doporučená výrobcem. Všechny 

technické údaje odpovídají informacím, dostupným v okamžiku tvorby materiálu. 

Vyhrazujeme si právo na technické změny.

Develop a ineo jsou registrované značky / názvy produktů, vlastněné společností Konica 

Minolta Business Solutions Europe GmbH. 

Všechny ostatní značky nebo názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo 

ochranné názvy produktů a jejich příslušných výrobců. Konica Minolta za tyto produkty 

nepřijímá žádnou odpovědnost nebo záruku.
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