ineo 4700P
černobíle | 47 str/min

Dokonalejší
efektivita

kancelářského tisku

Přemýšleli jste o tom, kolik času se promrhá při běžné kancelářské práci, jako je tisk?
Pro zlepšení efektivity kancelářského tisku je ve většině firem velký prostor. Nová černobílá
kancelářská tiskárna Develop ineo 4700P přichází s funkcemi, které zajišťují efektivnější tisk
než předchozí zařízení.

Rychlé zpracování
Zpracování a vytištění velkoobjemových
tiskových úloh nějakou dobu trvá. To může
ve víceuživatelském prostředí vést k výrazným
zdržením. Takže čím rychleji tiskárna pracuje,
tím dříve se pracovníci mohou vrátit ke svým
každodenním úkolům. Chcete-li se problémů
se zdržováním zbavit, je tady ineo 4700P
s rychlým procesorem a možností rozšíření
paměti až na 1,28 GB. Tiskové úlohy tak mohou
být rychle zpracovány a vytištěny s využitím
maximální výstupní rychlosti 47 stran
za minutu. To je ideální pro malé a středně
velké pracovní týmy a podniky, kde lze ineo
4700P využít jako hlavní tiskárnu, nebo
ve větších firmách, kde tato tiskárna může
dobře sloužit jako stolní zařízení.

Snadné použití
Pokud je systém ovládání vaší současné
tiskárny zoufale komplikovaný a zařízení je
obtížné používat, je na čase vyměnit ho za ineo
4700P. Její 6centimetrový barevný displej
zajišťuje intuitivní obsluhu a zvýrazněné
nabídky zobrazují uživatelům stav systému,
možnosti obsluhy a nastavení.
A co víc, oproti mnoha starším systémům
zjednodušuje obsluhu ineo 4700P koncept
navigace ve stylu složek. To šetří váš čas a úsilí
vašich zaměstnanců při každodenním tisku.
A před použitím této nové tiskárny nikdo
nebude muset zkoumat návod k obsluze.

ineo 4700P se třemi dalšími kazetami na papír (PF-P12)

Flexibilnější práce
s papírem
Jsou při vaší práci velkoobjemové tiskové
úlohy samozřejmostí? S maximální kapacitou
2 300 listů si můžete být jisti, že tiskárně ineo
4700P nedojde papír. Tisknete-li často na různé
druhy papíru, např. s firemním logem nebo
bez něj, můžete své ineo 4700P vybavit až
třemi zásobníky papíru (na 250 nebo 550 listů).
Pokud jsou v kazetách založeny různé
druhy, formáty a gramáže papíru (A6–A4
a 60–163 g/m2), vaši pracovníci nebudou
muset ztrácet čas výměnou papírů nebo
vracením se k tiskárně, které došel papír.

EH-C591
externí sešívačka

NC-P01
WiFi modul

UK-P01
uživatelská flash
paměť
nebo
UK-P02
karta formulářů
a čárových kódů
nebo
UK-P03
IPDS karta

512 MB nebo 1 GB
rozšíření paměti

Víceúčelový zásobník pro tisk na
speciální média, například obálky

Ekologická a uživatelsky
přívětivá
Tiskárna ineo 4700P přichází s různými
ekologicky a uživatelsky přívětivými funkcemi.
Když tiskárna pracuje v EKO režimu, budete
mít nejen nižší spotřebu elektrické energie
a toneru, ale oceníte také absenci hlasitých
zvuků alarmu. Kromě standardní funkce
oboustranného tisku, šetřící energii a papír,
můžete také např. na konci pracovního dne
ručně aktivovat nebo přednastavit režim
spánku, který snižuje spotřebu energie na méně
než 0,5 W.

Výhodnější
Pokud ve vaší kanceláři není moc místa nebo
potřebujete speciálně stolní tiskárnu, jsou
velkými výhodami tiskárny ineo 4700P lehká
konstrukce a malý půdorys. Skutečnost, že tuto
vysoce výkonnou kancelářskou tiskárnu lze
snadno umístit na stůl a nepotřebuje vlastní
prostor, je velmi výhodná pro pracovníky
v osobním nebo finančním oddělení, kde by
například důvěrné dokumenty neměly skončit
nesprávných rukou.
PF-P11
kazeta na 250 listů*

PF-P12
kazeta na 550 listů*
ineo 4700P
s přídavným WiFi modulem
SCD-4000
stolek pod tiskárnu

* Poznámka: kazety PF-P11 nebo PF-P12 lze libovolně
kombinovat do max. počtu 3 kazet.

ineo 4700P

Tisk
Řadič

Systém

Standardně: dvoujádrový procesor na 800 MHz

Konstrukce

Paměť

Monochromatická laserová tiskárna formátu A4

256 MB, max. 1,28 GB

Rychlost tisku a kopírování

Rozlišení

> A4

Max. 1 200 × 1 200 dpi

Max. 47 str/min

Síťové protokoly

Systém tisku

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

LED

Tiskové jazyky

Vstup papíru

PCL5, PCL 6, PostScript 3, XPS

> Standardně: 650 listů, max. 2 300 listů

Rozhraní

> Univerzální kazeta na 550 listů

USB 2.0,

(A5–A4, 60–90 g/m2)
> Boční podavač na 100 listů (A6–A4,
60–163 g/m2); papír (včetně recyklovaného

Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX / 1000-BaseT
Ovladače
Windows XP (32/64), Windows Vista (32/64),

papíru), štítky, obálky, průhledné fólie, silný

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

papír

Windows Server 2003/2008 (32/64),

Formát papíru
Max. 216 x 356 mm

Windows Server 2008 R2 (64), Mac OS 10.x,
Linux, Citrix (dostupný cca od července 2013),
SAP, AS/400

Oblast tisku

Tiskové funkce

206 x 346 mm

Oboustranný tisk, N-v-jedné, vodoznak, třídění,

Rozměry (š x h x v)
399 x 382 x 263 mm (bez příslušenství)
Hmotnost:
16 kg
(hlavní jednotka s tonerem a zobr. jednotkou)

zabezpečený tisk

Příslušenství
> Kazeta na 250 listů (A5/A4, 60–120 g/m2)
> Kazeta na 550 listů (A5/A4, 60–120 g/m2)
> Karta formulářů a čárových kódů

Napájení

> IPDS karta

220–240 V / 50 Hz

> 512 MB rozšíření paměti
> 1 GB rozšíření paměti
> 256 MB uživatelské flash paměti
> WiFi modul pro bezdrátovou síť
> Externí sešívačka
> Stolek pod tiskárnu

www.develop.cz

Všechny údaje, týkající se kapacity papíru podavače dokumentů, příslušenství pro
dokončování, zásobníků a kazet na papír se vztahují na 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
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.
Cartridge Return Program (program vrácení zásobníků)
Patentované tonerové zásobníky jsou v programu vrácení prodávané se slevou,
výměnou za souhlas zákazníka s tím, že zásobníky budou použity pouze jednou
a zákazník je vrátí k recyklaci výhradně výrobci. Tyto patentované zásobníky jsou
licencovány pouze pro jedno použití a po spotřebování pevně stanoveného množství
toneru přestanou fungovat. Při požadavku na výměnu může v zásobníku zůstat nějaký
toner.
Jsou k dispozici také náhradní zásobníky (nevratné), prodávané bez těchto omezení. Pro
další podrobnosti a informace o dostupnosti kontaktujte prosím zástupce Developu.
květen 2013

