ineo 223
černobíle | 22 str/min

Přidaná hodnota
k černobílému tisku
V mnoha odděleních firem stále preferují černobílá multifunkční zařízení.
Uživatelé oceňují zvláště jejich dlouhodobou spolehlivost a atraktivní ceny za
stránku. Avšak barevná zařízení mají mnoho pohodlných a užitečných
funkcí, jako je třeba barevné skenování, které lze jen zřídka najít v černobílých zařízeních. Ideální kombinaci obou světů bylo těžké najít - až dosud.

Zařízení ineo 223 od společnosti Develop kombinuje
obsáhlé možnosti černobílého výstupu s flexibilními
a kreativními funkcemi barevného vstupu. Díky
efektivnímu a výkonnému barevnému skenování lze
ineo 223 dokonale integrovat do jakéhokoli pracovního prostředí. V kombinaci s rychlostí černobílého
výstupu 22 stran za minutu může rozšířit Vaši
tiskovou flotilu přesně podle Vašich potřeb. Jako
opravdová A3 multifunkce zajišťuje kompletní práci
s dokumenty v kanceláři – tisk, kopírování, skenování i faxování.

Tisk a kopírování
dle profesionálních standardů
Unikátní technologie tiskového řadiče ineo™,
zajišťuje hladkou integraci do jakéhokoli síťového
prostředí a kompatibilitu v prakticky jakémkoli
prostředí zákazníka.

> Se standardní podporou PCL, PostScriptu 3, PDF a

>

XPS nabízí maximální kompatibilitu a je také
připraven pro nasazení v prostředí CITRIX;
ovladače Windows jsou certifikovány WHQL
(certifikát kvality laboratoří Microsoft).
Objemy tisku a kopírování každého uživatele lze
spolehlivě sledovat díky účtovacím funkcím
zařízení ineo, což zajišťuje vysokou efektivitu
řízení nákladů a přispívá k uvědomění si nákladů mezi uživateli a tím i k optimalizaci
provozních nákladů. To vše významně zlepšuje
celkovou efektivitu a produktivitu.

Vysoká kvalita tisku a kopírování je zajištěna polymerovaným tonerem 2. generace, který zajišťuje
laserově ostrý text a velmi plynulé odstíny šedi.
Výsledné kopie jsou tak výrazné, zřetelné a velmi
kvalitní.

barevný dotykový displej pro snadnou obsluhu
zařízení ineo 223

ineo 223 s vestavěným finišerem (FS-529), dvojitou kazetou na
papír (PC-208) a podavačem originálů (DF-621)

Pohodlně a snadno použitelné

Úsporné a ekologické

Díky velmi nízké hlučnosti a tichému provozu je
zařízení ineo 223 vhodné i pro umístění přímo
vedle pracoviště a lze je instalovat kamkoli, i do
kanceláří typu „open office“. Pohodlí uživatelů
zajišťuje řada speciálních systémových funkcí, jako
je animovaná nápověda a průvodce uživatele.
Zadávání údajů, jako jsou např. klíčová slova nebo
adresy při skenování, může značně usnadnit volitelná plná znaková klávesnice. A nastavení tisku v
ovladači je jednoduché díky Mojí záložce, na níž si
uživatel může nastavit všechny funkce, které často
používá, a mít je tak dostupné všechny na jediné
obrazovce. Korporace mohou těžit z minimalizované
křivky učení – pro obsluhu zařízení ineo 223 není
potřeba prakticky žádné školení.

Zařízení ineo 223 bylo od počátku navrhováno s
velkým důrazem na ekologičnost, takže je certifikováno jak Energy Star, tak Blue Angel. Určitě zaujme velmi nízká typická spotřeba energie (TEC),
která je bezpečně pod limity nejnovějších standardů Energy Star a zajišťuje tak ekologičnost
provozu. TEC hodnota reprezentuje typickou spotřebu zařízení za jeden týden průměrného provozu v
kanceláři.
Zařízení ineo 223 disponuje dvěma režimy úspory
energie, snižujícími spotřebu energie v době, kdy je
zařízení připraveno k provozu. Z obou režimů, jak
pohotovostního, tak úsporného režimu, se systém
automaticky probudí ihned, jakmile uživatel použije ovládací panel nebo když přijde tisková úloha.
Příchozí faxy zařízení nevzbudí, ale jsou uloženy v
zabezpečené paměti až do doby, než je zařízení
reaktivováno jiným postupem.

Přidaná hodnota
Celá řada funkcí, ilustrujících přínosy investice do
zařízení ineo 223:

i-Option: chytrá rozšíření
> Volitelně lze přídavnými licencemi aktivovat
rozšiřující funkce
> Příklady i-Option: ukládání dokumentů ve formátu prohledávatelného PDF, přidávání metadat
nebo digitální podpis dokumentu

Jednotné ovládání
> Tiskový ovladač a ovládací panel systému jsou
shodné s barevnými systémy ineo+
> Uživatele není třeba učit ovládat nový systém

Bohaté faxové funkce
(volitelné)
> Faxování z PC po síti
> Přesměrování faxů na e-mail
> Další užitečné funkce, jako Internet Fax nebo Fax
na IP adresu

Sofistikované dokončování
> Volitelně lze systém vybavit sešíváním,
děrováním a tvorbou brožur
> Dokončování pro běžné potřeby v kanceláři, jako
je oboustranný tisk, je již ve standardu

Rozsáhlé zabezpečení
> Rozšířené zabezpečení systému autentizací uživatele, např. skenerem kapilár prstu nebo
bezkontaktními kartami (volitelné)
> Ve standardní výbavě je zabezpečovací čip pro
volitelný pevný disk, zajišťující všestrannou
ochranu proti neautorizovanému přístupu k
datům a dokumentům

v praxi
Vysoká kvalita
barevného skenování
> Rychlost až 70 stran za minutu
> Vynikající schopnost barevného skenování:
dokumenty lze archivovat s každou nuancí
originálu

Barevný dotykový
displej
> Polohovatelný panel s výborně čitelnou
21 cm obrazovkou je přehledný a
graficky názorný
> Často používané funkce lze pro snadnější přístup umístit na první stránku
dotykové obrazovky
> Volitelná klávesnice umožňuje např.
snadné a pohodlné zadávání
e-mailových adres

Snadná síťová
správa
> Řada softwarových nástrojů v základní výbavě
> Zařízení ineo 223 lze řídit vzdáleně z
pracoviště správce

ineo Remote Care
> Vynikající servisní péče díky volitelnému vzdálenému dohledu - načítání
počitadel, automatické zasílání chybových hlášení partnerovi Develop atd.
> Ideální pro Vaše pohodlí, neboť partner je automaticky informován o
potřebách stroje

Software pro řešení
pracovních postupů
> Široký rozsah softwarových nástrojů
pro optimalizaci pracovních postupů
při tisku, od malých, jako je volně
stažitelný Data Administrator, po komplexní, jako je modulární software
Enterprise pro účtování
> Některé nástroje jsou dostupné přímo z
dotykové obrazovky, např. webový
prohlížeč i-Option umožňuje přístup na
internet přímo z obrazovky stroje

Vysoká kvalita
dokumentů
> ineo HD toner s ultra-jemnými částicemi pro laserově ostrý text a obrazy

Přidané výhody
jednotné řady produktů
Zařízení ineo 223 je ideálním řešením profesionální práce s dokumenty, ať
je použito samostatně, nebo je v kombinaci s dalšími zařízeními integrováno
do sítě v kanceláři. Zvláště v kombinaci s dalšími systémy Develop mohou
uživatelé těžit z významných efektů synergie: celá produktová řada - od portfolia barevných systémů po černobílou řadu - má stejně bohatý rozsah funkcí,
výkonné procesory a mnohostranné dokončovací funkce. V kombinaci se
softwarovými řešeními Develop Vám tyto kancelářské systémy ineo umožní
významně zlepšit efektivitu a produktivitu při práci s Vašimi dokumenty.

Zkombinujte ineo 223 s jinými zařízeními ineo a profitujte z řady výhod:
> Standardní design status-line barevných a čer>

nobílých zařízení ineo
Shodný vzhled a ovládání tiskových ovladačů:
pokud jste někdy použili ovladače pro ineo 223,
budete schopni ovládat také barevné systémy
ineo+

> Snadno použitelnou barevnou dotykovou obra>

zovku stroje ineo 223 najdete také u barevné
produktové řady Developu
Centralizovaná správa: všechna zařízení ineo lze
snadno administrovat několika nástroji, dodávanými zdarma, např. Data Administrator. Tyto
nástroje umožňují:
• Rychlý přístup do systémů,
• Snadné zaintegrování do sítě,
• Přímočarý monitoring všech síťových
zařízení,
• Automatické hlášení stavu e-mailem,
• Pro každého uživatele individuálně
nastavitelnou autentizaci a účtovací data,
• Restrikce přístupových práv, např. pro tisk

> Develop nabízí také volitelná softwarová řešení,
např. Enterprise, která lze připojit ke všem
kancelářským zařízením ineo. Na všech
zařízeních ve Vaší společnosti tak můžete využívat výhod účtování nebo konceptu „následuj
mne“.
Perfektní tým: Zařízení ineo 223 můžete využívat
pro Váš černobílý tisk a kopírování, zatímco barevné
systémy ineo+ Vám zaručí profesionální barevný
výstup - získáte tak nákladově efektivní kombinaci
pro tvorbu vysoce kvalitních kancelářských dokumentů.

Barevná dotyková obrazovka systému ineo 223 a jeho volitelná klávesnice
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stolek s úložným prostorem

ineo 223

Příslušenství

Tiskové funkce
Přímý tisk souborů PCL, PS, TIFF, XPS a PDF,
přetisky, krycí listy, kapitoly, tisk více stran v

Systém

jedné, vodoznak, zabezpečený tisk (s pevným

Systémová paměť

diskem)

Skenování

250 GB

Režimy skenování

> Vestavný finišer sešívá až 50 listů v rohu a po
straně, kapacita výstupu až 300 listů

2 GB
Pevný disk (volitelný)

> Podavač originálů (na 100 listů)
> Kryt originálu

> Podlahový finišer se sešíváním 50 listů v rohu
a po straně, výstup max. 3 200 listů
> Moduly pro podlahový finišer:

Rozhraní

Do e-mailu/ SMB/ FTP / USB / WebDAV, TWAIN,

děrovací modul (4 otvory)

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

síťový TWAIN (přes TCP/IP), ke mně/domů, do

brožovací modul (sešívání na stříšku)

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

Max. 600 dpi

Rychlost kopírování/tisku

Podavač originálů (volitelný)

Max. 22 str/min (A4), 14 str/min (A3)
Laser
Gradace
256 odstínů
Vstup papíru
> Standardně 1 150 listů, max. 3 650 listů
> 2x kazeta 500 listů (A5 – A3, 60 – 90 g/m2)
> Boční vstup 150 listů (A6 – A3, 60 – 210 g/m2)
pro kancelářský papír, silný papír, obálky, OHP
Formát papíru
Max. 297 x 432 mm
Oblast tisku
Max. 291 x 424,8 mm
Zahřívání
Méně než 25 sekund
Rozměry (š x v x h)
623 x 700 x 794 mm (bez příslušenství)
Hmotnost
Asi 66 kg (bez příslušenství)
Napájení
220-240 V, 50 Hz

Tisk
Řadič
Standardně vestavěný řadič, 667 MHz
Rozlišení
max. 1 800 x 600 dpi
Tiskové jazyky
PCL5e/c, PCL6, PCL XL verze 3.0, PostScript 3
Ovladače
Windows 2000/2003/2008/XP/XP64/Vista32/
Vista64/Windows 7, Mac OS 9.x/10.x, Unix

> Oddělovací přihrádka s kapacitou 150+50 listů

Rozlišení

SNMP, HTTP , IPP

Systém tisku

oddělovací přihrádka

schránky (s pevným diskem)

s odsazováním v 1. přihrádce
> Velkokapacitní zásobník A4, 2 500 listů
> Zásobník na 500 listů

> Oboustranný (max. 128 g/m2)
> Max. 100 listů při 80 g/m2

> Stolek pod stroj

Rychlost

> Držák klávesnice

> Zásobník na 2x 500 listů

Max. 70 orig/min

> Rozhraní USB pro klávesnici

Formáty originálů

> Rozhraní Bluetooth + USB pro klávesnici

Max. A3+ ze skla, A6 - A3 z podavače

> Faxový modul
> Bezpečnostní čip

Formáty souborů
PDF, kompaktní PDF, šifrované PDF, TIFF, JPEG,
XPS, kompaktní XPS

> Biometrické ověřování
> Ověřování IC kartou
> IC karty Mifare pro ověřování

Adresy skenování

> Pracovní deska

Až 2 000

> i-Option rozšíření (přídavné funkce)

Kopírování

Softwarová řešení

Nastavení počtu kopií

> Enterprise Device Manager

1 – 9 999

> Enterprise Account Manager (volitelně)

Měřítko

> Enterprise Authentification Manager
(volitelně)

25 – 400 % s krokem 0.1 %
První kopie A4

> Enterprise My Panel Manager (volitelně)

4,2 sekundy

> dots Pilot 2 imposition (volitelně)
> Print Pool Manager load balancing (volitelně)

Kopírovací funkce
Režimy kapitoly a obálky, testovací kopie, více
stran v jedné, kopírování knihy, razítko

> Workware document management (volitelně)
> Data Administrator pro účty uživatelů a
nákladová střediska
> Kartová řešení (volitelně)

Faxování (volitelně)

> Jtman 4 jobticket (volitelně)

Kompatibilita

> Podpora Unix/Linux

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

> Podpora IBM AS/400

(s pevným diskem iFax a IPFax)

> NDPS Gateway
> EMS Plug-in

Přenosová rychlost
33.6 kb/s, < 3 s. ITU č.1
Paměť faxu
240 MB
Faxové funkce
Výzva, odložený přenos, přenos z PC, oběžník,
příjem do soukromé schránky (s pevným
diskem), přesměrování do e-mailu

Develop, výhradní zastoupení pro Českou republiku, www.develop.cz

DEVELOP partner
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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