ineo 4020
černobíle | 40 str/min

Zvýšení efektivity

díky všestranné multifunkci

Ať už se jedná o domácí kancelář nebo velkou firmu, všude se nachází obrovský potenciál
pro zvýšení efektivity pracovních postupů při práci s dokumenty. Nová všestranná
multifunkce od společnosti DEVELOP, ineo 4020, přichází s funkcemi a vlastnostmi, které jsou
navrženy speciálně tak, aby maximálně zvyšovali efektivitu práce. Jednak umožní lidem
věnovat se více jejich skutečné práci a dále si mohou díky ineu užívat takové rutinní úlohy,
jako je tisk, kopírování, skenování nebo faxování. Tento výkonný a efektivní černobílý
kancelářský systém má zkrátka příznivý dopad na produktivitu a motivaci.

Produktivnější pracovní postupy
Některým multifunkčním zařízením trvá dlouho, než
se připraví k tisku z režimu spánku. Objemné tiskové
úlohy potřebují ke zpracování více času. Zaměstnanci
ztrácejí svůj čas čekáním. Všechny tyto faktory mohou
mít vliv na produktivitu podniku. Naproti tomu ineo
4020 zvyšuje efektivitu každodenního tisku,
kopírování a skenování: za prvé, 1. výtisk pořídí již
za 6,5 vteřin z úsporného režimu a 9 vteřin z režimu
spánku; za druhé, výkonný řadič a systémová paměť,
kterou lze rozšířit až na 2,5 GB, zajišťují, že jsou tiskové
úlohy rychle zpracovány; a za třetí, maximální rychlost
tisku 40 stran A4 za minutu je ideální pro prostředí,
kde se zařízením pracuje více uživatelů.

Koncepce pro úsporu času
Složité menu, špatný způsob navigace nebo nutnost
zadávat nastavení pro každé opakování tiskové,
kopírovací nebo skenovací úlohy jsou jen některé
z frustrujících zkušeností, na které si zaměstnanci
stěžují. Ale jsou-li kancelářské systémy intuitivní
a snadno se ovládají, zaměstnanci tráví méně času
mimo své pracoviště. ineo 4020 bylo speciálně
navrženo tak, aby skoncovalo s pracovními obtížemi.
4,3palcový barevný dotykový ovládací panel je radost
používat. Jasně strukturované navigační menu
zajišťuje, že uživatel najde veškeré základní nastavení
jednoduše a rychle. Nastane-li problém, je tu
animovaná nápověda, která uživateli okamžitě
poskytne odpověď. A nejčastěji používané funkce
mohou být uloženy pod zkratkou, takže oblíbené úlohy
lze vyvolat stiskem jediného tlačítka. Výsledkem je
mnohem příjemnější uživatelský zážitek a více času
stráveného skutečnou prací.

Tiché a energeticky úsporné
V malých a středně velkých firmách a pracovních
skupinách, startupech a domácích kancelářích je
multifunkční kancelářské zařízení často umístěno
ve stejné místnosti společně s několika uživateli. Hlučná
zařízení způsobují rozptýlení zaměstnanců a ruší je tím
od práce. Proto přichází ineo 4020 s funkcí tichého režimu,
která snižuje úroveň hluku při tisku a zajišťuje tak
příjemnější pracovní prostředí. S novým úsporným
režimem klesla spotřeba energie v režimu spánku
pod 0,5 W, proto už nemusíte ineo 4020 vypínat večer či
o víkendech. Dalším úspornou funkcí je speciální ECO
režim, díky které uživatel šetří energii, papír nebo obojí
zároveň. Ať už zvolíte kteroukoliv variantu, má to příznivý
dopad na životní prostředí.
EH-C591
externí
sešívačka

NC-P02
Wi-Fi modul

Maximální účinnost
UK-P01
uživatelská
flash paměť

HD-P05
pevný disk
160 GB

UK-P10
karta formulářů
a čárových kódů

EM-P04
rozšířená
paměť 1 GB

or
nebo
nebo
or

UK-P11
IPDS karta

EM-P03
rozšířená
paměť 2 GB

nebo
or

Toto všestranné zařízení hravě zvládá veškeré běžné
kancelářské úlohy – tisk, kopírování, skenování
a faxování – a to vše se provádí z jediného ovládacího
panelu. Zjednoduší se tím spousta věcí a také se ušetří
čas. Některé z nepříliš běžných funkcí umí být také
velice užitečné. Například funkce barevného skenování
umožňuje, že jsou dokumenty naskenovány a odeslány
do libovolné destinace - třeba na email,
přednastavenou složku v síti, FTP server nebo USB flash
disk. Kromě úspory papíru při objemných tiskových
úlohách je stroj vybaven také oboustranným
podavačem originálů, kdy jsou dokumenty
automaticky skenovány z obou stran a už tedy není
třeba, aby je uživatel ručně otáčel. Tím ušetří své úsilí
a čas, který může lépe investovat jinde. A funkce
zkratky, která stiskem jednoho tlačítka vyvolává často
používané funkce je dalším praktickým nástrojem pro
úsporu času. Sečteno a podtrženo, ineo 4020 nabízí
mnoho způsobů, jak ještě více zefektivnit vaše
pracovní postupy.

Optimální flexibilita a bezpečnost

PF-P11
kazeta na 250 listů*

PF-P12
kazeta na 550 listů*

* mezi sebou lze
libovolně
zkombinovat až 3
kazety PF-P11
nebo PF-P12

SCD-4000e
stolek pod stroj

ineo 4020 je ideální zařízení vybavené tak, že si poradí
s velkými tiskovými nebo kopírovacími úlohami a také
s nejrůznějšími typy tiskových médií. Díky širokým
možnostem konfigurace systému získáte v nejvyšší
výbavě vstupní kapacitu papíru až 2 000 listů a tři
přídavné kazety se postarají o uložení různých velikostí
a typů tiskových médií ve stroji zároveň. Tato
flexibilita médií je navíc doplněna o funkci
zabezpečeného tisku, která zajistí, že se váš dokument
nikdy nedostane do nepovolaných rukou.

ineo 4020
SYSTÉM

Tiskové jazyky

FAX

PCL5; PCL 6; PostScript 3; XPS

Kompatibilita

Rozhraní

Super G3/MH; MR; MMR; JBIG; JPEG

10-Base-T/100-Base-TX/ 1000-Base-T Ethernet;

Typ zařízení

USB 2.0; USB host

černobílé multifunkční zařízení A4

Ovladače

Rychlost tisku a kopírování

Windows XP (32/64); Windows VISTA (32/64);

> A4

Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows

max. 40 str/min

Server 2003 (32/64); Windows Server 2008

Systém tisku

(32/64); Windows Server 2008 R2 (64); Windows

laserový
Gradace
115 odstínů
Vstup papíru
> standardně: 350 listů, max. 2 000 listů
> univerzální kazeta na 250 listů
(A6–A4, 60–120 g/m2)
> boční vstup na 100 listů (A6–A4, 60–163 g/m2)
pro papír (včetně recyklovaného), štítky,
obálky, fólie, kartony
Formáty papíru
max. 216 x 356 mm
Potisknutelná oblast
206 x 346 mm
Rozměry (š × h × v)
489 x 452 x 502 mm
Hmotnost
21,8 kg
Napájení
220 – 240 V / 5o/60 Hz

Přenosová rychlost
až 33,6 kb/s

Server 2012 (64); Macintosh OS X 10.x; Linux;
Citrix
Tiskové funkce
oboustranný tisk; n-v-1; vodoznak; krycí list;
elektronické třídění; zabezpečený tisk;
přímý tisk z USB

Paměť faxu
využívá systémovou paměť
Faxové funkce
odložený fax; PC-Fax; až 500 přednastavení;
seznam zakázaných faxových čísel pro blokování
nežádoucích faxů; faxový server

PŘÍSLUŠENSTVÍ
> kazeta na 250 listů (A5/A4, 60–120 g/m2)
> kazeta na 550 listů (A5/A4, 60–120 g/m2)
> stolek pod stroj
> rozšířená paměť 1 GB

SKENOVÁNÍ

> rozšířená paměť 2 GB

Režimy skenování
sken do emailu; sken na FTP; sken do složky v síti
(SMB); sken na USB flash disk; síťový TWAIN
Rozlišení

> pevný disk 160 GB
> uživatelská flash paměť 256 MB
> karta formulářů a čárových kódů
> IPDS karta

max. 600 x 600 dpi

> Wi-Fi modul

Rychlost skenování

> externí sešívačka

až 41/19 str/min (černobíle/barevně)
Formáty originálů
max. A4
Formáty souborů
PDF; TIFF; JPEG; XPS
Cílové adresy
max. 500

Spotřeba energie
méně než 600 W
typická týdenní spotřeba el. energie TEC 2,8 kWh
Životnost toneru
Cloud Printing Ready

> předinstalovaný: až 5 000 stran

KOPÍROVÁNÍ
Podavač originálů
> automatický oboustranný podavač originálů
(standardně)

> výměnný: až 20 000 stran

> až 50 originálů

Životnost zobrazovací jednotky

> 52–120 g/m2, A6–A4

až 60 000 stran

Vícenásobné kopie

Paměť

1–999

512 MB, max. 2,5 GB

Měřítko

Pevný disk (volitelně)

25–400 %

160 GB

1. kopie A4

TISK
Rozlišení
max. 1 200 x 1 200 dpi

6,5 s
Rozlišení
600 x 600 dpi
Kopírovací funkce

Síťové protokoly

oboustranné kopírování, n-v-1, vkládání listu,

TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; IPP; LPD; HTTP; HTTPS;

přetisk, brožura (je-li nainstalovaný pevný disk);

SNMP; AppleTalk

elektronické třídění; kopírování průkazu;
zkušební kopie (je-li nainstalovaný pevný disk)

www.develop.cz

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. Výrobce 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.

