ineo 25e
černobíle | 25 str/min

Kompaktní
pohodlí
- ideál pro vaši kancelář
Pokud do kanceláře hledáte kompaktní, pohodlné a snadno použitelné zařízení, které dokáže
tisknout, kopírovat, skenovat a faxovat, nenajdete lepší řešení než ineo 25e od Developu. Toto
černobílé multifunkční zařízení je ideální pro malý tým jakékoli firmy.

Snadné použití
Mnoho multifunkčních kancelářských
zařízení se ovládá přímo ďábelsky: složité
nabídky, příliš mnoho tlačítek, malé displeje. Ne tak ineo 25e. Tento výkonný systém
má všechny funkce, které pro práci s dokumenty potřebujete, ale stále je snadno použitelný. 14 centimetrová ovládací obrazovka
je velká a snadno čitelná. Nabídky a tlačítka
jsou samovysvětlující. Standardní menu
v češtině lze přizpůsobit a získat tak rychlý
a snadný přístup k často používaným funkcím. A různé užitečné funkce, např. kopírování ID karty (kopírování přední a zadní
strany průkazu na jednu stránku), ušetří čas
i námahu.

Určitě využijete
• Žádné plýtvání časem na učení, jak ovládat zařízení.
• Rychlejší tisk, kopírování, skenování
a faxování - impuls vaší produktivitě.
• Více času na vaši běžnou práci.

ineo 25e s zásobníkem papíru (PF-508), velkým
stolkem (SCD-26L) a externí oddělovací přihrádkou
(JS-604)

Prostorově úsporné
řešení 4-v-1
Stále k tvorbě dokumentů v kanceláři používáte různá zařízení? Toto kancelářské řešení
4-v-1 představuje prostorově a časově úspornou alternativu. Zařízení ineo 25e tiskne
a kopíruje rychlostí 25 A4 stran za minutu,
nabízí různé skenovací funkce (včetně
oboustranného podavače dokumentů), slouží jako pohodlný fax a hladce funguje v síti.

Určitě využijete
• Vše v jednom: tisk, kopírování, skenování,
fax
• Multifunkce, šetřící náklady i prostor
• Stejný princip obsluhy při tisku,
kopírování, skenování i faxování

Inteligentní výstup
Multifunkční zařízení může v kanceláři
s více uživateli způsobit chaos, protože
výtisky, kopie a faxy se smíchají v jediném
výstupním zásobníku. Navíc by důvěrné
dokumenty mohly dokonce skončit v nepovolaných rukou. Zařízení ineo 25e dokáže
těmto problémům zabránit inteligentním
řešením výstupu. Přídavnou výstupní přihrádku lze například vyhradit pouze faxům
nebo kopiím. A heslem chráněný zabezpečený tisk zajišťuje, že do nepovolaných rukou
se nedostanou žádné důvěrné dokumenty.

Určitě využijete
• Žádné zdržování hledáním správného
dokumentu
• Ochrana důvěrných dokumentů heslem
• Pohodlí místo chaosu

PS-505

BC-904

PS-506

PS tiskový
řadič

tisk čárových
kódů a OCR písma

PS tiskový řadič včetně
tisku čárových kódů a OCR písma

EM-905

SX-600

SD karta pro přímý
tisk PCL a PDF

Dost papíru
pro všechny vaše potřeby
Menšímu multifunkčnímu zařízení často
v kanceláři s více pracovníky dojde papír. To
neplatí pro ineo 25e. Standardní konfiguraci
s kazetou na 500 listů a bočním zásobníkem
na 100 listů a speciální tisková média lze
rozšířit až na celkových 2 100 listů z pěti
zdrojů papíru.

Určitě využijete

WiFi modul

MK-736

JS-604

držák pro
externí terminál

externí oddělovací
přihrádka

PF-508

MC-901

zásobník papíru

mechanické
počítadlo

EH-C591

PF-508

externí sešívačka

zásobník papíru

• Méně časté doplňování papíru
• Žádné přerušování vaší práce
s dokumenty
• Pohodlná možnost současného skladování
různých médií, například obálek,
silnějšího papíru atd.

PF-508
zásobník papíru

SCD-26L
Velký stolek

SCD-26S
Malý stolek

ineo 25e

Rozlišení

Paměť

Max. 600 × 600 dpi

512 MB (sdílená všemi funkcemi zařízení)

Síťové protokoly

Rozlišení

TCP/IP (IPv4, IPv6); IPP, SNMP, HTTP, HTTPS

600 × 600 dpi

Tiskové jazyky

Kopírovací funkce

Standardně: GDI a PCL

Oboustranné kopírování, elektronické třídění,

Rychlost tisku a kopírování

Volitelně: PostScript 3

rotace kopie, 2v1, 4v1, kopírování ID karty,

> A4

Rozhraní

nastavení vlastního formátu

Systém
Konstrukce
Stolní zařízení (integrovaný skener)

Max. 25 str/min
Systém tisku
LED

USB 2.0, USB host, Ethernet 10/100 BaseTX
Ovladače
Windows XP/XP x64/Vista/Vista x64/7/7 x64

Faxování
Kompatibilita

Gradace

/8/8 x64, Windows Server 2003/2008/2008

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

256 odstínů

x64/2008 R2 x64/2012 x64, Mac OS 10.x, Unix,

Přenosová rychlost

Linux, Citrix, SAP, AS/400

33,6 kbps / ECM, <2 sec. ITU č. 1

Tiskové funkce

Paměť faxu

Oboustranný tisk, krycí list, elektronické třídění,

512 MB (sdílená všemi funkcemi zařízení)

nastavení sytosti, režim úspory toneru,

Faxové funkce

Vstup papíru
> Standardně: 600 listů, max. 2 100 listů
> Univerzální kazeta na 500 listů
(A5–A4, 60–90 g/m2)
> Boční vstup na 100 listů (A6–A4, 60–160 g/m2)
pro běžný papír, obálky, projektorové fólie

n-v-jedné, vodoznak (jen PCL, PostScript 3),
zabezpečený tisk

Oběžník, vyžádaný fax, odložený přenos,
přesměrování faxu, příjem do paměti,
oboustranný příjem, PC-Fax odesílání / příjem,

Formát papíru

Skenování

Max. 216 x 356 mm

Režimy skenování

Oblast tisku

Skenování do emailu/FTP/SMB složky, TWAIN,

Příslušenství

skenování do USB

> Kazeta na 500 listů (A5/A4, 60–90 g/m2)

Rozlišení

> Řadič PS3

Max. 600 dpi

> Tisk čárových kódů a OCR písma

Rychlost skenování

> Řadič PS3 + tisk čárových kódů a OCR písma

206 x 346 mm
Zahřívání
Méně než 12 s
Rozměry (š x h x v)
520 x 509 x 513 mm (bez příslušenství)
Hmotnost:
Asi 24,1 kg (bez příslušenství/spotř. materiálu)

PC-Fax příjem / předání

> 1 GB SD karta

Barevně max. 27 str/min (A4)

> Externí oddělovací přihrádka

Černobíle max. 40 str/min (A4)

> Malý stolek pod stroj

Formáty originálů

> Velký stolek pod stroj

Max. A4

> Držák pro externí terminál

Napájení

Formáty souborů

> Adaptér WLAN

220-240 V / 50 Hz

PDF, šifrované PDF, TIFF, JPEG

> Externí sešívačka

Adresy pro skenování

> Mechanické počítadlo

Tisk
Řadič
Standardní: vestavěný GDI a PCL řadič s 366 MHz
Volitelný: řadič PostScript 3
Paměť
512 MB (sdílená všemi funkcemi zařízení)
+ 128 MB SD karta

Max. 1 030

Softwarová řešení
Kopírování

> Enterprise Device Manager
> convert+share

Podavač originálů
> Oboustranný podavač dokumentů (standardně)

> store+find

> 80 listů při 80 g/m2, max.. 128 g/m2
> A5 až A4
Vícenásobné kopie
1 - 99
Měřítko
25–400 %, v krocích 1 %
Doba 1. kopie A4
5 sekund

www.develop.cz

Všechny údaje, týkající se kapacity papíru podavače dokumentů, příslušenství pro
dokončování, zásobníků a kazet na papír platí pro 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 společností
Konica Minolta. Všechny technické údaje odpovídají informacím, dostupným v okamžiku tvorby materiálu. Konica Minolta si vyhrazuje 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.
03/2013

