
ineo+ 220
barevně | 22 str/min
černobíle | 22 str/min



Barevná inovace 
v černobílém hávu 
pro Vaši kancelář

Uživatelská přívětivost
> Zařízení ineo+ 220 nabízí při všestranné práci v kanceláři zjednodušenou

obsluhu a maximální důraz na pohodlí pracovníků. Snadno ovladatelný
barevný dotykový panel lze natáčet a sklápět, takže je výborně viditelný 
z jakéhokoli úhlu. Funkce barevného náhledu a miniatur dovoluje přesný
přehled o vzhledu finálního dokumentu a ještě před tiskem tak zamezuje pří-
padným chybám. Snadnost a přímočarost obsluhy je dále podpořena logickým
uspořádáním ovládací obrazovky, animovanou nápovědou i například volitel-
nou plnou znakovou klávesnicí. 

> Také při tisku je obsluha značně zpříjemněna díky záložce „Moje“ v tiskovém
ovladači; uživatel si na tuto záložku může umístit nejčastěji používané funkce
tak, aby všechna nastavení prováděl na jediné obrazovce.

Zdokonalené funkce – černobílé i barevné 
> Zařízení ineo+ 220 nabízí velké množství zajímavých tiskových a kopírovacích

funkcí usnadňujících tvorbu jak běžných, tak složitějších typů dokumentů 
včetně například přetisků formulářů, vodoznaků a více stran v jedné. 

> Díky oboustrannému tisku ušetříte papír, prostor pro archivaci i poštovné. 
> Automatické zapínání barev zabrání neúmyslnému barevnému tisku nebo

kopírování tam, kde by stačil černobílý výtisk.
> S takto obsáhlými funkcemi je ineo+ 220 ideálně vybaveno do firemního

provozu s dominantním černobílým provozem a méně častým použitím barev.
Přitom je zařízení připraveno obsloužit i rozsáhlé barevné úlohy a velké barevné
objemy tisku.

Minimální spotřeba 
> Zařízení ineo+ 220  disponuje nejnižší spotřebou ve své třídě. Spotřeba je posu-

zována hodnotou TEC (typical elektricity consumption - typická spotřeba elek-
třiny), která udává celkovou týdenní spotřebu zařízení při typickém (a přesně
standardizovaném) použití v kanceláři. Systém má oproti předchozí generaci
rychlejší přechod do úsporného režimu a nižší spotřebu v režimu spánku. 

Zařízení ineo+ 220 kombinuje excelentní
kvalitu barev s vynikající ekonomikou.
Díky bohatým funkcím pro řízení pří -
stupu lze u zařízení ineo+ 220 snadno
podle potřeby zakázat barevný provoz 
a ponechat hlavní využití pro černobílý
tisk a kopírování, zatímco možnost tvor-
by barevných dokumentů se vyhradí jen
vybraným uživatelům. Svůj podíl na
vynikající ekonomice má i nový typ
spotřebního materiálu, využívající auto-
matického doplňování vývojky. 

Ať potřebujete pracovat s černobílými nabo barevnými dokumenty - výtisky, kopiemi,

skeny, faxy nebo e-maily –  ineo+ 220 od firmy Develop splní všechny Vaše požadavky.

Poskytuje vše pro komunikaci v kanceláři, disponuje nejnovějšími technologiemi 

a nejvyšší kvalitou černobílého i barevného tisku ve své třídě.



ineo+ 220 s podavačem originálů (DF-617) 

a s podstavným zásobníkem na 2 x 500 listů

(PC-207) 

Tisk z mobilu 

pomocí přídavného Bluetooth rozhraní

ineo+ 220 s podavačem originálů (DF-617), 

podlahovým finišerem (FS-527), brožovacím modulem (SD-509) 

a  s podstavným zásobníkem na 2 x 500 listů (PC-207)  



Více funkcí – 
„Forma následuje funkci“: ineo+ 220 prokazuje 

inteligentní aplikaci tohoto známého sloganu.

Bohaté možnosti dokončování
> Tvorba brožur, tisk na dlouhé papíry, děrování

nebo sešívání šetří Váš čas při tvorbě
nejrůznějších dokumentů

Volitelná klávesnice
> Snadné popisování dokumentů a zadávání

adres pomocí volitelné znakové klávesnice

Biometrické ověření (volitelně)
> Velmi bezpečné ověření uživatele skenerem

kapilár prstu nebo bezkontakní čtečkou karet

Bohaté faxové funkce (volitelně)
> Faxování po síti, po Internetu nebo z PC, 

přesměrování do e-mailu, uložení v uživatelské
schránce

Špičkové skenování
> Vysokorychlostní skenování (až 70 orig/min)

např. do e-mailu, USB paměti nebo WebDAV

Jednotný tiskový ovladač
> Individuálně přizpůsobitelný ovladač jak 

pro PCL, tak pro PostScript 



více pohodlí

Barevná dotyková obrazovka
> Polohovatelný panel s výborně čitelnou

barevnou 21 cm obrazovkou je přehledný 
a graficky názorný

Snadná správa uživatelů
> Softwarové nástroje pro centrální vzdálené 

řízení práv, možnost nastavování 
parametrů přes webové rozhraní

Práce se schránkami 
> Až 1 000 uživatelských schránek*  s možnostmi

nastavení práv a se zajímavými funkcemi pro
ukládání a práci s dokumenty 

* prostor na pevném disku zařízení, určený pro
dokumenty každého uživatele

ineo Remote Care (volitelně) 
> Vynikající servisní péče díky vzdálenému 

dohledu - načítání počitadel, automatické
zasílání chybových hlášení atd.

Ochrana životního prostředí
> Splnění standardů Energy Star a Blue Angel

zaručuje ochranu prostředí i úsporu Vašich 
nákladů díky nižší spotřebě energie

Prvotřídní HD toner
> Nižší teplota fixace, tisk na nejrůznější typy

médií, vysoká odolnost výtisků proti vybled-
nutí a lepší kresba detailů i barevných pře-
chodů



Jak zvýšit efektivitu práce s dokumenty ve Vaší kanceláři?

Ve třech bodech z profilu zařízení ineo+ 220 Vám ukážeme cestu.

Efektivní skenování
Vysoce efektivní skener usnadňuje distribuci,
sdílení a elektronickou archivaci informací. 
Nabízí výkonné skenování do e-mailu, FTP,
složky (SMB) a uživatelské schránky. Mezi 
formáty skenování zaujme  kompaktní PDF,
dosahující asi 8x menší velikosti souborů
běžných kancelářských dokumentů. 
Sympatická funkce skenování do USB
zjednodušuje uživatelům práci, neboť dovoluje
přímé skenování na USB paměť bez nutnosti
zapínat PC.
V kombinaci s ověřováním uživatelů lze funkce-
mi skenování „ke mně“ a „domů“ spolehlivě
nasměrovat skeny pouze na vlastní e-mail uži-
vatele („ke mně“) nebo do registrované složky
uživatele („domů“).
Volitelným vylepšením skenování je zpracování
naskenovaných dat pomocí OCR, takže vznikne
prohledávatelný PDF dokument. Takové doku-
menty lze snadno fulltextově prohledávat.

Kvalitní zabezpečení
Pro tisk důvěrných dokumentů je k dispozici
funkce zabezpečeného tisku. Tisk je v takovém
případě možný pouze po zadání hesla,
přiděleného k úloze, přímo na panelu multi-
funkce. Ve spojení s ověřováním uživatelů se
zabezpečené úlohy mohou vytisknout ihned po
přihlášení uživatele k systému.

Práce s médii a dokončování
Můžete pracovat se standardními i vlastními
formáty až do A3+ a s gramážemi papíru až do
256 g/m2, které lze podávat z kazet. Boční vstup
lze využít pro gramáž až 271 g/m2 a pro speciál-
ní média jako jsou obálky, fólie a štítky.
Standardní kapacita 1 150 listů papíru na
vstupu může být zvýšena až na působivých 
3 650 listů. Z bočního vstupu lze tisknout na
dlouhé papíry dlouhé až 1,2 metru, což zjedno -
dušuje tisk rozsáhlých rozvrhů, projektových
grafů, orientačních nebo marketingových
vývěsek a libovolných jiných velkých materiálů. 

Vyšší efektivita 
ve Vaší kanceláři



JS-505

oddělovací

přihrádka

SC-507

bezpečnostní čip

KH-101

držák klávesnice

FK-502

faxový modul

MK-720

montážní sada faxu

PK-517

děrovací

modul

PC-207

kazety na papíry

A5 – A3, 2 x 500 listů,

60 – 256 gm2

PC-408

velkokapacitní kazeta

A4, 2,500 listů,

60 – 256 gm2

PC-107

kazeta na papír

A5 – A3, 1 x 500 listů,

60 – 256 gm2

DK-507

stolek pod stroj

BT-C1

podavač dlouhých

papírů

EK-604

USB pro

klávesnici

EK-605

USB pro klávesnici

+ Bluetooth

AU-101

skener kapilár

prstuWT-506

pracovní

deska

SD-509

brožovací

modul

DF-617

podavač originálů

OC-509

kryt originálu

AU-102

skener kapilár

prstu

AU-201

čtečka IC karet

FS-529

interní sešívací

finišer

sešívání 50-ti

listů

JS-603

oddělovací

přihrádka

FS-527

podlahový seší-

vací finišer

sešívání 50-ti

listů



Faxové funkce

výzva, odložený přenos, přenos z PC, přenos 

z paměti, příjem do soukromé schránky, přesmě -

rování do e-mailu, FTP, SMB, až 400 přednasta vení

Příslušenství

> Podavač originálů

> Kryt originálu

> Vestavný finišer sešívá až 50 listů v rohu a po 

straně, kapacita výstupu až 300 listů

> Podlahový finišer se sešíváním 50 listů v rohu a 

po straně, výstup max. 3 200 listů 

> Moduly pro podlahový finišer: 

děrovací modul (4 otvory)

brožovací modul (sešívání na stříšku) včetně

polovičního skladu 

oddělovací přihrádka

> Oddělovací přihrádka s odsazováním

> Velkokapacitní zásobník A4, 2 500 listů

(60-256 g/m2)

> Zásobník na 500 listů

(A4-A3, 60-256 g/m2)

> Zásobník na 2x 500 listů

(A4-A3, 60-256 g/m2)

> Držák dlouhých papírů

> Držák klávesnice

> Rozhraní USB pro klávesnici

> Rozhraní Bluetooth + USB pro klávesnici

> Faxový modul 

> Montážní kit pro fax

> Razítkový modul pro fax

> Bezpečnostní čip

> Biometrické ověřování

> Ověřování IC kartou

> IC karty Mifare pro ověřování

> Pracovní deska

> i-Option rozšíření

Nástroje

> dots Pilot 2 imposition (volitelně)

> Print Pool Manager (volitelně)

> Data Administrator (správa účtů uživatelů)

> Podpora Unix/Linux

> Enterprise Device Manager

> Enterprise Account Manager (volitelně)

> Jtman 4 jobticket (volitelně)

> Podpora SAPu

> Podpora IBM AS/400

> NDPS Gateway

> EMS Plug-in

> Workware document management (volitelně)

> ineo Remote Care (volitelně)

> Enterprise Authentication Manager (volitelně)

> Enterprise My Panel Manager (volitelně)

ineo+ 220
Systém

Systémová paměť  

2 GB

Pevný disk  

250 GB

Rozhraní

10/100/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0, USB host

Síťové protokoly

IPX/SPX, TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, NetBEUI, LPD,

SNMP, HTTP, Appletalk, Ethertalk, IPP

Rychlost kopírování/tisku  

> barevně max. 22 str/min (A4), 12 str/min (A3)

> černobíle max. 22 str/min (A4), 12 str/min (A3)

Systém tisku

laser

Gradace

256 odstínů

Vstup papíru

> standardně 1 150 listů,  max. 3 650 listů 

> kazeta 500 listů (A5 – A3+, 60 – 256 g/m2)

> kazeta 500 listů (A5 – A3, 60 – 256 g/m2)

> boční vstup 150 listů  (A6 – A3+, 60 – 271 g/m2) 

pro kancelářský papír, silný papír, obálky, OHP,

dlouhý papír

> oboustranný tisk max. 256 g/m2

Formát papíru

max. 311 x 457 mm

dlouhý papír max. 297 x 1 200 mm

Oblast tisku

max. 305 x 449 mm

dlouhý papír max. 289 x 1 192 mm

Zahřívání 

cca 30 sekund (úplný restart cca 45 sekund)

Rozměry  (š x v x h)

643 x 770 x 842 mm (bez příslušenství)

Hmotnost

asi 98 kg (bez příslušenství)

Napájení

220-240 V, 50 Hz

Tisk 

Řadič

standardně vestavěný řadič, 667 MHz

Rozlišení

1 800 x 600 dpi (s vyhlazováním)

Tiskové jazyky

PCL 6, PS 3

Ovladače

Windows 2000/XP/Vista/7, Server 2003/2008

Mac OS 10.x, Linux, Mac OS 9.x 

Tiskové funkce

Přímý tisk souborů PCL, PS, TIFF, XPS a PDF,

přetisky, krycí listy, tisk více stran v jedné,

vodoznak, mixmedia a mixplex

Skenování

Režimy skenování

do e-mailu/schránky/ SMB/ FTP / TWAIN/iFAX

s autorizací Active Directory: ke mně/domů

Rozlišení

max. 600 dpi

Podavač originálů

> oboustranný (max. 128 g/m2)

> max. 100 listů při  80 g/m2 (max. 210 g/m2)

Rychlost

max. 70 orig/min

Formáty originálů

A6 až A3

Formáty souborů

PDF, kompaktní PDF, TIFF (vícestránkové), JPEG,

XPS, kompaktní XPS

Adresy skenování (sdílené i pro fax)

2 100, podpora LDAP

Kopírování

Vícenásobné kopie

1 – 9 999

Měřítko

25  – 400 % s krokem 0.1 %

První kopie A4

barevná 11 sekund, černobílá 7,5 sekundy

Kopírovací funkce

režimy kapitoly a obálky, testovací kopie, nasta -

vení barev, kreativní režim, plakát, kopírování

knihy

Faxování (volitelně) 

Kompatibilita

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

(standardně iFax a IPFax)

Přenosová rychlost

33.6 kb/s, < 3 s. ITU č.1

Paměť faxu

sdílená ve stroji

Pokud není uvedeno jinak, všechny údaje týkající se kapacit papíru, rychlosti tisku, skenování

nebo faxu jsou platné pro papír formátu A4 a gramáže 8o g/m2.

Uváděné hmotnosti platí pro média a papír doporučený od Develop. Všechny technické údaje

odpovídají znalostem dostupným v okamžiku tisku tohoto dokumentu. DEVELOP si vyhrazuje

právo na technické změny. DEVELOP a ineo jsou registrované značky/názvy produktů a vlastní je

DEVELOP, GmbH. Všechny ostatní značky a názvy produktů jsou registrované jejich výrobci.

Develop nepřejímá žádnou zodpovědnost nebo záruku za tyto produkty.

Tištěno systémem jtman/jtweb na centrálním reprografickém oddělení Develop.
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Develop, výhradní zastoupení pro Českou republiku, www.develop.cz

DEVELOP partner


