+
ineo 284e
barevně | 28 str/min
černobíle | 28 str/min

Na míru
vaší kanceláři
Je pro vás obtížné používat kancelářský systém se všemi možnými funkcemi pro práci s dokumenty?
Proč takové multifunkční systémy nelze přizpůsobit na míru vašim potřebám? Věříme, že jde
o rozumné otázky. A proto bylo ineo+ 284e navrženo tak, aby ho šlo přizpůsobit na míru snadnému
použití. Tento multifunkční kancelářský systém lze obsluhovat intuitivně, s dokonalou lehkostí,
stejně jako váš chytrý telefon nebo tablet. Často používané funkce lze umístit na úvodní obrazovku,
zatímco nepoužívané funkce lze jednoduše odstranit – to uživatelům zjednodušuje život. Kancelářský
systém ineo+ 284e se přizpůsobí vašim pracovním návykům!
Pokud hledáte laserově ostré výtisky, vynikající kvalitu
obrazu a široký rozsah dokončovacích možností, je
ineo+ 284e přesně tím řešením, které potřebujete. Ať
už chcete tisknout, skenovat, kopírovat, faxovat, posílat
dokumenty e-mailem nebo s nimi jinak pracovat,
ineo+ 284e vám pomůže vaše každodenní kancelářské
úkoly zjednodušit a úsporně optimalizovat.

Vynikající ekologický kredit
Ochrana životního prostředí, úspory přírodních zdrojů
a snižování nákladů na energie – to jsou důležitá
kritéria při výběru správného multifunkčního systému
pro Vaši kancelář. Systém ineo+ 284e zde stanovuje
nové standardy v ekologii a energetické efektivitě.
Udržitelnost byla při návrhu celé konstrukce prioritou.
Sofistikovaný hardware a různá opatření pro úsporu
energie zajišťují, že toto zařízení pracuje energeticky
velmi efektivně, a to zejména v režimu spánku. Jeho
průměrná týdenní spotřeba energie je tak velmi nízká.
Ekologický kredit zařízení zvyšují také další funkce,
jako například automatické odstranění prázdných
stránek, zabraňující zbytečnému kopírování a plýtvání
papírem. A to je dobrá zpráva nejen pro životní
prostředí, ale i pro vás - protože
vám tak šetří peníze.

ineo+ 284e se sešívacím finišerem
(FS-534), brožovacím modulem (SD-511),
dvojitou kazetou (PC-210), duálním
jednoprůchodovým podavačem
originálů (DF-701) a držákem dlouhých
papírů (BT-C1e)

Individualizace zajišťuje uživatelskou
přívětivost

ineo+ 284e s podavačem papíru (PC-210)
a duálním jednoprůchodovým podavačem originálů (DF-701)

Většina multifunkčních kancelářských systémů
je všechno, jen ne uživatelsky přívětivá. Systém
ineo+ 284e je oproti tomu jednoduchost sama.
Intuitivní, snadno pochopitelný koncept ovládání
zajišťuje, že je použití stejně snadné, jako u vašeho
chytrého telefonu nebo tabletu. 9-palcový kapacitní
dotykový displej přichází se známým ovládáním
dotykovými gesty, jako je tažení švihem, uchop
a táhni nebo změna měřítka roztahováním, takže
se při ovládání ihned budete cítit jako doma. Díky
nové struktuře navigace si můžete všechny funkce
prohlédnout najednou a na pár dotyků vybrat
potřebné nastavení. Často používané funkce lze
ponechat na úvodní obrazovce a ty, které se nebudou
používat, jednoduše odstranit. S takovým uživatelsky
příjemným a přizpůsobitelným kancelářským
systémem se vaše rutinní práce s dokumenty
stane mnohem zábavnější.

Více informací najdete na našich webových stránkách:
http://www.develop.cz/smart

ineo+ 284e – inteligentní, šikovné, intuitivní

Všechny dokumentové funkce,
Kvality systému ineo+ 284e jsou zvláště patrné, pokud se blíže podíváte na širokou
škálu standardních a volitelných funkcí. Oceníte také snadné použití tohoto systému.

Špičkový výkon skenování
>		 Rychlostí až 160 stránek za minutu je ineo+ 284e ve své
třídě neobvykle rychlým systémem. Nabízí také širokou
škálu skenovacích funkcí. Můžete dokument přímo
naskenovat do formátu Wordu (.docx), Excelu (.xlsx),
PowerPointu (.pptx), nebo do prohledávatelného PDF či
PDF/A pro účely archivace. Nemusíte již tedy převádět
dokumenty ručně a můžete se souborem okamžitě začít
pracovat. Naskenované dokumenty můžete přímo odeslat
jako e-maily nebo je přesunout do složky Windows nebo
na FTP server. Vše skvěle šetří spoustu času a úsilí při
každodenní kancelářské práci!

Inteligentní řešení pro
optimalizaci pracovních postupů
>		 Softwarová řešení Develop dokáží automatizovanými
procesy nahradit časově náročné manuální operace.
Například s convert+share můžete naskenovat
dokument do různých formátů a pak ho přímo
poslat kamkoli potřebujete, například do Google
Docs, Evernote nebo na Microsoft SharePoint.
A store+find vám pomáhá snadno a rychle najít žádaný
dokument pomocí klíčového slova nebo full-textovým
prohledáváním.

Rozsáhlé možnosti dokončování
a flexibilita médií
>		 Díky širokému výběru potisknutelných médií
a funkcím, jako je vytváření brožur, sešívání, děrování,
tisk na dlouhé papíry a dopisní sklad, můžete vyrobit
téměř jakýkoliv druh dokumentu.

Působivé výtisky
>		 Tisková mechanika a inovativní HD toner jsou jemně
doladěny tak, aby poskytovaly výtisky s rozlišením
1200 dpi, ostré jako břitva, s brilantními barvami
a snadno čitelnými malými písmeny.

které potřebujete
Kapacitní dotykový displej
>		 Díky ovládání barevného displeje gesty je
použití tak jednoduché, jako u chytrého
telefonu nebo tabletu. Takže většina
uživatelů se nebude muset učit nic
nového. Kromě toho lze panel polohovat
a přizpůsobit na míru snadnému použití.

Pohodlná dálková správa
>		 Systém lze administrovat z libovolného počítače
pomocí webového prohlížeče. Díky dálkovému
ovládání displeje lze uživateli okamžitě pomoci.
A co víc, ovládací panel zařízení můžete zrcadlit
na tablet Android prostřednictvím samostatné
aplikace a zvolit tak například nastavení tiskové
úlohy, i když je tiskárna někde jinde v budově.
ineo Remote Care umožňuje monitorovat stav
systému vaším servisním partnerem Develop.
Ten bude tímto způsobem včas automaticky
upozorněn, pokud bude docházet toner, takže se
nikdy neocitnete bez toneru, což vám ušetří čas
i úsilí. Kromě toho je systém stále v provozu –
tak, jak by měl být.

Různé možnosti ověřování
>		 Bezpečný přístup k systému je zajištěn různými
druhy autentizace: hesly, skenováním kapilár
prstu nebo bezkontaktními čipovými kartami.

Uklidňující zabezpečení dat
>		 Dnes je nutné přiměřeně chránit každý
kancelářský systém, který je integrován
do firemní sítě nebo má svůj vlastní pevný
disk – obdobně, jako ostatní IT vybavení. Díky
bezpečnostní výbavě, zahrnující IPsec, šifrování
e-mailů S/MIME a filtrování IP paketů, je každá
forma komunikace systému nebo přenosu
dokumentů zcela bezpečná. Také všechna
data, uložená na pevném disku systému, jsou
chráněna před neoprávněným přístupem
technologií šifrování dat a v případě potřeby
i jejich vymazáním. Zabezpečení je v souladu
s normami ISO 15408 EAL3 a IEEE 2600.1 – pro
váš klid!

Vynikající ekologická šetrnost
>		 Systém je díky své nízké spotřebě energie,
ekonomickým provozním nákladům a inteligentní
ekologické koncepci certifikován ekologickými
standardy, jako je Energy Star. Sečteno a podtrženo,
ekologická šetrnost je výhodná i pro vás!

Čas zjednodušit
váš kancelářský život!
Systém ineo+ 284e zjednoduší vaše pracovní procesy, pomůže vám při tvorbě dokumentů
a ochrání jedno z vašich nejcennějších aktiv – firemní data!

Optimalizace pracovních postupů

Systém ineo+ 284e je všestranné řešení, které
pomáhá optimalizovat pracovní procesy. Díky svým
četným užitečným funkcím dokáže ineo+ 284e snížit
množství manuální práce, vynaložené na produkci
dokumentů, a tím minimalizovat související
náklady. Můžete například naskenovat dokumenty
do formátu prezentace PowerPoint nebo je archivovat
v souborovém formátu PDF/A. Nástroj convert+share
od Developu umožňuje naskenování dokumentu
na stisknutí tlačítka, jeho převedení do požadovaného
formátu a doručení na libovolné místo určení, např.
do store+find. Tento nástroj odstraňuje plýtvání časem
při hledání souborů, protože umožňuje rychlé nalezení
všech dokumentů.

Široký výběr médií
a dokončovacích funkcí
Obtěžuje vás využívání externích firem na
specializované zakázky, jako jsou pozvánky, tištěné
na silný a kvalitní papír? Pokud si pořídíte ineo+ 284e,
stane se to minulostí a ušetříte tak čas i peníze. Lze
tisknout na obálky, recyklovaný papír, předtištěný
papír, projektorové fólie a mnoho dalších médií, s
gramáží až 300 g/m2. Ve výborné kvalitě lze tisknout
na širokou škálu formátů papíru od A6 až po A3+
(SRA3) nebo uživatelsky definované formáty a papíry,
dlouhé až 1,2 m. Díky mnoha možnostem dokončování
lze vytvářet brožury až s 80 stranami, skládat různými
způsoby dopisy, sešívat nebo děrovat faktury a jiné
materiály. Systém ineo+ 284e vám umožňuje vytvářet
téměř jakýkoli typ tiskovin!

Zaměřeno na zabezpečení dat
Většina multifunkčních kancelářských systémů
má spoustu funkcí, ale jen málo z nich se týká
zabezpečení dat. Nebo se za ně draze připlácí! Naproti
tomu ineo+ 284e je certifikováno podle standardu
počítačové bezpečnosti ISO 15408 EAL 3, vyhovuje
IEEE 2600.1 (mezinárodní standard zabezpečení
multifunkčních tiskáren) a má řadu funkcí, jako
šifrování dat na pevném disku nebo jejich vymazání
(v případě potřeby) a podporu standardů, jako je TSL,
SSL a IPsec. Funkce zabezpečeného tisku zabraňuje, aby
se dokumenty dostaly do nesprávných rukou; a přístup
do systému lze omezit na oprávněné uživatele.
Investujte do ineo+ 284e a můžete si být jisti, že vaše
data zůstanou tam, kde mají být – tj. ve správných
rukou!

LK-102 v3 licence
šifrovaná PDF,
PDF/A (1a/1b)
LK-101 v3
licence
webový prohlížeč
LK-105 v3
licence
prohledávatelná PDF
LK-106
licence
tisk čárových kódů

LK-107
licence
tisk písem Unicode

klávesnice

LK-108
licence
tisk písem OCR
LK-110 licence
skenování do různých
formátů, DOCX a XLSX

FK-511

KH-102
držák klávesnice

FK-511

faxová karta faxová karta
2. linka
1. linka

UK-204
rozšíření paměti
(2 GB)
LK-111 licence
nativní thin print
klient

PK-519
děrovací
modul

DF-701 jednoprůchodový
duální podavač originálů

EK-606
přídavné
USB

DF-624 otáčející
podavač originálů

AU-102
biometrická autentizace

OC-511 kryt originálu
WT-506
Pracující
deska

FS-533
vestavný finišer

KP-101
číselnice

JS-506
oddělovací přihrádka

EK-607
USB + Bluetooth

SC-508
bezpečnostní modul
(nutný 2x, pokud je
instalován DF-701)
SX-600
WiFi modul

UK-208
WLAN pro
Android panel

BT-C1e
držák
dlouhých
papírů
PK-520
děrovací
modul

SD-511
brožovací
modul

UK-209
DS modul pro Android
panel (není nutné, pokud
je instalován DF-701)
čtečka bezkontaktních
karet
různé technologie
MK-735
montážní sada pro čtečku
karet

FS-534
sešívací finišer
(sešití 50 listů)

PC-210
2 x kazeta na 500 listů

DK-510
stolek pod stroj

VI-506
rozhraní
pro IC-414
IC-414
řadič Fiery

PC-110
1 x kazeta na 500 listů

PC-410
velkokapacitní kazeta
na 2 500 listů

ineo+ 284e
Systém
Konstrukce
konzolový systém (integrovaný skener)
Rychlost tisku a kopírování
> A4: max. 28/28 str/min (barevně/černobíle)
> A3: max. 14/14 str/min (barevně/černobíle)
Systém tisku
laserový
Gradace
256 odstínů
Vstup papíru
> standardně: 1 150 listů, max. 3 650 listů
> univerzální kazeta na 500 listů
(A5 – A3, 52 – 256 g/m2)
> univerzální kazeta na 500 listů
(A5 – SRA3, 52 – 256 g/m2)
> boční vstup na 150 listů (A5 – SRA3, šířka:
90 mm až 320 mm, délka: 139,7 až 450 mm,
52 – 300 g/m2, dlouhý papír až 1 200 mm)
na standardní papír, obálky, fólie na projektory,
silný papír, dlouhý papír
Formáty papíru
max. 320 x 450 mm
max. 297 x 1 200 mm (dlouhý papír)
Potisknutelná oblast
max. 314 x 443 mm
max. 291 x 1 193 mm (dlouhý papír)
Zahřívání
20 sekund nebo méně
Rozměry (š × h × v):
615 x 779 x 685 mm (bez příslušenství)
Hmotnost:
asi 85 kg (bez příslušenství)
Napájení
220 – 240 V; 50/60 Hz

Tisk
Řadič
standardní: vestavěný řadič, architektura SoC
volitelný: řadič Fiery IC-414, 2,6 GHz
Paměť
standardní řadič využívá systémovou paměť
a pevný disk (2 GB RAM / 250 GB pevný disk)
Fiery IC-414: 2 G B, 160 GB pevný disk
Rozlišení
max. 1 800 x 600 dpi (s technologií vyhlazování)
režim vysoké kvality: 1 200 × 1 200 dpi

Síťové protokoly
TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD,
SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk, LDAP
Tiskové jazyky
PCL 6, PS 3, XPS; Fiery IC-414: Adobe PS 3
Rozhraní
Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0, USB host
Ovladače
Windows XP/XPx64/Vista/Vistax64/7/7x64/
8/8x64, Windows Server 2003/2003x64/2008/
2008x64/2008 R2x64/2012x64, Mac OS X 10.x,
Unix, Linux, Citrix
Tiskové funkce
přímý tisk souborů PCL, PS, TIFF, XPS, OOXML
a PDF, přetisk, krycí stránka, vodotisk,
"průklepový" tisk, mixmedia a mixplex, tisk
na dlouhé papíry

Skenování
Režimy skenování
sken do e-mailu/FTP/boxu (HDD)/PC (SMB)/
WebDAV/ke mně/domů/USB/DPWS, síťový TWAIN
Rozlišení
Max. 600 dpi
Rychlost skenování
max. 160 str/min (barevně/černobíle)
Formáty originálů
max. A3

Faxování (volitelně)
Kompatibilita
G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFax
(iFax standardně)
Přenosová rychlost
33,6 kb/s, < 3 s ITU č. 1
Paměť faxu
využívá systémovou paměť
Faxové funkce
vyžádaný fax, odložený přenos, faxování z PC,
příjem do důvěrného boxu, příjem do e-mailu, FTP,
SMB

Příslušenství
>
>
>
>

>

Formáty souborů
TIFF, PDF, XPS, kompaktní PDF, XPS; JPEG, PPTX
volitelně: PDF/A (1a/1b), prohledávatelné PDF,
PPTX, DOCX, XLSX, PDF/A (1a/1b), šifrované PDF,
linearizované PDF
Cílové adresy
2 100, podpora LDAP

Kopírování
Podavač originálů
> otáčející podavač originálů (volitelný)
> 100 listů, max. 128 g/m2
> A6 až A3
> jednoprůchodový duální podavač dokumentů
(volitelný)
> 100 listů, max. 163 g/m2
> A6 až A3
Vícenásobné kopie
1 – 9 999
Měřítko
25 – 400 % v krocích 0,1 %
1. kopie A4
7,7 / 5,9 s (barevně/černobíle)

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Jednoprůchodový podavač originálů (100 listů)
Duplexní otáčející podavač originálů (100 listů)
Kryt originálu
Vestavný finišer s vícepozičním sešíváním
až 50 listů výstupní kapacita max. 500 listů,
volitelně děrovací modul (2/4 otvory)
Sešívací finišer s vícepozičním sešíváním
až 50 listů: výstupní kapacita max. 3 300 listů,
volitelně brožovací modul (tvorba brožur
a dopisní sklad) a děrovací modul (2/4 otvory)
Oddělovací přihrádka, max. 200 (150/50) listů
Kazeta na papír (500 listů)
Kazety na papír (2 x 500 listů)
Velkokapacitní kazeta na 2 500 listů (A4)
Stolek pod stroj
Číselnice
Držák dlouhých papírů
Pracovní deska
Faxová jednotka
Řadič Fiery
Bezpečnostní modul
Držák klávesnice
Přídavné USB rozhraní
USB rozhraní a bluetooth
Biometrická autentizace
Různá kartová řešení
Montážní sada pro čtečku karet
i-Option (přídavné funkce)
WiFi modul
Modul pro Android dálkové ovládání

Softwarová řešení
> store+find (volitelně), convert+share (volitelně),
Personal Applications (volitelně), Enterprise Suite
(volitelně), Fiery Profiler Color Management
(volitelně), Data Administrator (uživatelské účty
a nákladová střediska), kartová řešení (volitelně),
podpora Unix / Linux, SAP, EveryonePrint
(volitelně), Pcounter (volitelně)

Paměť
2 GB RAM
Pevný disk
250 GB
Rozlišení
600 × 600 dpi

www.develop.cz

Kopírovací funkce
režimy kapitol a obálky, testovací kopie, nastavení
barev obrazu, kreativní režim, plakát, kopírování
knihy, lesklá kopie, kopírování ID karty, vodoznak,
razítko data/stránky, ochrana před kopírováním,
2 v 1 / 4 v 1 / 8 v 1, přetisk (volitelně)

Všechny údaje, týkající se kapacity papíru podavače dokumentů, příslušenství pro
dokončování, zásobníků a kazet se vztahují k papíru 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 gramáži 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.

