+
ineo 654
barevně | 60 str/min
černobíle | 65 str/min

Individualizace

znamená větší pohodlí
a spokojenost uživatelů
Uživatelský komfort a pohodlí jsou zásadními faktory efektivního provozu všech kancelářských komunikačních zařízení ve firemním prostředí, ať jde o velká oddělení, kancelářská
centra nebo střediska centrální reprografie, dbající na maximalizaci efektivity a produktivity
při současné minimalizaci výdajů. Systém Develop ineo+654, špičková barevná multifunkce
nové generace, se v každém ohledu zaměřuje na snadnou použitelnost a ustanovuje nové
standardy pohodlí a přizpůsobitelnosti jednotlivým uživatelům.

V souladu s dnešními tendencemi snadné použitelnosti komunikačních zařízení definuje systém
ineo+ 654 nové standardy vstřícnosti k uživatelům,
využívající inovativní kapacitní barevnou dotykovou obrazovku s úhlopříčkou 23 cm. Tato velká
obrazovka disponuje multidotykovým ovládáním s
intuitivním "chycením a přetažením", známým již z
chytrých telefonů a tabletů.

Systém ineo+ 654 kombinuje hardware s funkcemi,
maximalizujícími použitelnost a efektivitu skenování. Jeho duálně skenující podavač dokumentů
dosahuje skenovací rychlosti až 180 obr/min díky
současnému skenování líce i rubu originálu.

Fantasticky snadné použití
> Přizpůsobení displeje vyhoví individuálním potřebám – matoucí struktura nabídek je minulostí

Uživatelské rozhraní bylo v této nejnovější generaci
kancelářských multifunkcí Develop zcela přetvořeno se zaměřením na co nejsnadnější ovládání - je
intuitivní, dobře strukturované a přizpůsobitelné.

> Funkce a aplikace lze přidávat a odebírat dle potře-

Ať použijete ineo+ 654 pro tisk nebo kopírování, vždy
budete překvapeni kvalitou výstupu. Díky režimu
nejvyššího rozlišení 1200 x 1200 dpi odpovídá laserově ostrý černobílý text i té nejmenší velikosti
výtiskům, které byste normálně očekávali od
špičkových produkčních zařízení. A neobávejte se
nákladů! Zatímco mnoho barevných systémů má
při černobílém použití relativně nákladný provoz,
ineo+ 654 nabízí láci, s níž se mohou rovnat pouze
černobílá zařízení. Nakonec, sami víte, jak důležité
je pro vaši práci udržet náklady na tisk a kopírování
pod kontrolou.

Vynikající výstup
> Režim vysokého rozlišení 1200 x 1200 dpi zajistí

by

> Obsluha zařízení je snadná jako u smartphone nebo
tabletu

>

perfektní dokumenty
Kvalita blízká produkčnímu tisku

Dokonalá kontrola nákladů
> Restrikce jednotlivých účtů uživatelů: ne každý uži>
>

vatel potřebuje tisknout barevně
Režim Eco Power pro přizpůsobení obvyklému využívání v oddělení: systém je připraven v časech
většího provozu a uspí se v obdobích nečinnosti
Ekonomika černobílého tisku na úrovni černobílých
zařízení

ineo+ 654 s výstupní přihrádkou (OT-503)

ineo+ 654 se sešívacím finišerem (FS-535), brožovacím modulem (SD-512),
vkládacím modulem (PI-505), jednotkou z-skladu (ZU-606)
a velkokapacitním zásobníkem (LU-204)

Ekologie na nové úrovni

Systém ineo+654 se zaměřuje na minimalizaci dopadu na
životní prostředí a reaguje na požadavky naší moderní
společnosti – jak na ekologický, tak na ekonomický provoz. Systém ineo+654 zaujme mnoha ekologickými vlastnostmi, jako je LED osvit skeneru, spotřeba 3 watty v režimu spánku a 0,5 wattu v režimu úspory energie, technologie indukčního vytápění fixace nebo technologie probouzení pouze pro skenování, která zamezí zahřívání mechaniky, když je to zbytečné. Tyto a další funkce úspory energie přispívají k celkové velmi ekonomické spotřebě energie, která je daleko nižší, než mezní hodnoty požadované
pro certifikaci ENERGY STAR a Blaue Engel, a která samozřejmě přispívá k nízkým celkovým provozním nákladům
stroje.

Nejvyšší zabezpečení
Vysoké bezpečnostní standardy Develop zajišťují systému
ineo+654 certifikaci dle ISO 15408 EAL3. Tato oficiální bezpečnostní certifikace představuje mezinárodní standard a
zdůrazňuje vysokou kvalitu bezpečnostních technologií
Develop. Jedním z příkladů je šifrování IPsec, zajišťujícící
zabezpečené komunikační kanály pro transport dokumentů vaší firemní sítí. Standardní modul šifrování pevného
disku navíc chrání všechna uložená data před neoprávněným přístupem. Všechny tyto funkce efektivně chrání vaše
data, aby nepadly do nepovolaných rukou - teď i v budoucnu.

Zaměření na
Použitelnost, kvalita výstupu, ekologičnost a bezpečnost ineo+ 654 jsou opravdu vynikající. Ale tento kancelářský systém má také mnoho dalších inovativních funkcí a
technologií.

Špičkové skenování
> Užitečné funkce, jako skenování do e-mailu,
FTP, SMP a uživatelských schránek (individualizovaný úložný prostor na pevném disku), a
vysokorychlostní skenovací systém s výkonem až 180 stránek za minutu

Snadná správa uživatelů
> Centralizovaná administrace pomocí SW
nástrojů, jako je přímý webový přístup ke
všem nastavením

Bohaté možnosti dokončování
> Dopisní sklad nebo neomezená tvorba brožur
a další funkce, šetřící Váš čas a umožňující
produkci vyspělých tiskovin

Práce se schránkami
> Až 1 000 uživatelských schránek (tj. individuálního místa na disku) s možnostmi
nastavení práv a se zajímavými funkcemi
pro ukládání a práci s dokumenty

Vzdálené služby (volitelné)
> Vzdálený přístup k displeji ineo+ 654
zaručuje okamžitou vzdálenou podporu
> Plný přístup k funkcím MFZ, administraci a servisnímu režimu
> Vynikající servisní péče díky ineo Remote Care,
např. vzdálené čtení počitadel, chybových hlášení,
servisních termínů
> Správa zařízení přímo od stolu zajišťuje optimální
podporu uživatelů

inovativní technologie
Unikátní displej
> Přizpůsobitelný potřebám uživatele
díky možnostem přidávat nebo odebírat
funkce
> Ovládání ve stylu chytit & táhnout
- jako u smartphonů a tabletů

Vyspělé funkce skenování
> Funkce skenování do PowerPointu,
automatické rozpoznávání znaků (OCR)
skenovaných dokumentů (volitelně)
> Skenování dokumentů do formátu
PDF/A (volitelně)

Všestranné zabezpečení
> Plná podpora IPv6, IPsec, S/MIME
šifrování e-mailů, tisk a skenování
do šifrovaných PDF

Rozsáhlý balík
rozšiřujícího software
(volitelně)
> Nástroje pro přípravu přizpůsobených
vícekrokových postupů, např. naskenování do Wordu, uložení dokumentu
v konkrétní složce a jeho současné
odeslání na e-mail logistiky

Široká škála médií
> Velký rozsah gramáží a formátů
médií, např. tisk na gramáž 300 g/m2
nebo formát SRA3 ve standardní
výbavě

Profesionální funkce
pro vaši kancelář
Excelentní dokončování

Profesionální barvy

Systém ineo+ 654 nabízí rozsáhlé možnosti dokončování
výtisků. Jednou z nejzajímavějších možností je tvorba
brožur ze standardních formátů až do A3+ pomocí brožovacího finišeru. Tento finišer umí také dopisní sklad,
ideální pro zrychlení rozesílek faktur, vyúčtování nebo
nejrůznějších nabídek. Dále lze sešívat až 100 listů,
děrovat dvěma nebo čtyřmi otvory a pro úlohy lze využívat silných krycích listů s gramáží až 200 g/m2.

Potřebám profesionálů vyhoví možnost instalace volitelného tiskového řadiče Fiery. Ten přináší možnost práce se
zakázkami v podobě tiskových PDF obdobným způsobem,
jako u produkčních systémů. Obsluha má k dispozici
pokročilou správu barev, např. s podporou ICC profilů.
Výborné je, že běžní uživatelé mohou stále pracovat s
kancelářským řadičem ineo, neboť oba řadiče fungují paralelně.

ineo+ 654 – produkční systém vaší firmy

LK-101v3
webový
prohlížeč

LK-106
tisk čárových kódů
KH-102
držák klávesnice

FS-534
sešívací finišer
LK-102v3
rozšíření PDF

PK-520
děrovací
modul

LK-105v3
OCR funkce

SD-511
brožovací modul

LK-107
tisk Unicode

LK-108
OCR písma

UK-204
paměť

EK-604
přídavné
USB rozhraní

EK-605
přídavné USB
rozhraní a
Bluetooth

WT-506
pracovní deska

IC-414
řadič Fiery

VI-506
sada rozhraní
pro IC-414

FK-511
faxový modul

SD-512
brožovací
modul

PK-521
děrovací
modul

SC-506
zabezpečovací
modul

FS-535
sešívací finišer

ZU-606
Z-sklad
a děrování
PI-505
vkládací modul

BT-C1
Banner tray

SX-600
WLAN adaptér

OT-503
výstupní přihrádka

JS-602
oddělovací přihrádka

LU-301
velkokapacitní
zásobník A4

LU-204
velkokapacitní zásobník
A4 – A3+

čtečka bezkontaktních
karet - různé technologie

AU-102
biometrické
ověření

MK-735
montážní sada

ineo+ 654

Faxování (volitelně)

Rozlišení
1800 x 600 dpi (s vyhlazováním)
režim vysoké kvality: 1200 x 1200 dpi

Systém

Tiskové jazyky

Systémová paměť

Fiery IC-414: Adobe PS 3

2 GB
Pevný disk

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFAX
(standardně iFax)

PCL 6c, PS 3, XPS

Přenosová rychlost
33.6 kb/s, < 3 s. ITU č.1

Ovladače
Windows XP/Vista/Windows 7, Windows Server

250 GB

2003/2008; Mac OS 9.2/10.4 a vyšší; Unix, Linux

Rozhraní

Tiskové funkce

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

Kompatibilita

Přímý tisk souborů PCL, PS, TIFF, XPS, OOXML a

Síťové protokoly

PDF, přetisky, krycí listy, vodoznak, mixmedia a

IPX/SPX, TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, SNMP,

mixplex, tisk na dlouhé papíry

Paměť faxu
sdílená ve stroji
Faxové funkce
výzva, odložený přenos, přenos z PC, přenos
z paměti, příjem do soukromé schránky, přesměrování do e-mailu, FTP, SMB

HTTP, Appletalk, Ethertalk, IPP
Rychlost kopírování/tisku
> barevně max. 60 str/min (A4), 30 str/min (A3)

Skenování

Příslušenství

Režimy skenování

> Finišer se sešíváním 100 listů v rohu a po
straně, výstup max. 3 200 listů

> černobíle max. 65 str/min (A4), 33 str/min (A3)

do e-mailu/schránky/ SMB/ FTP /WebDAV/iFAX,

Systém tisku

ke mně/domů; TWAIN skenování

laser

Rozlišení

Gradace

max. 600 dpi

256 odstínů

Podavač originálů

vkládací modul pro krycí listy

Vstup papíru

oddělovací přihrádka

dopisního a polovičního skladu

> standardně 3 650 listů, max. 6 650 listů
> kazety 2x 500 listů (A5 – SRA3, 52 – 256 g/m2)

A6 - A3

> kazety 1 000 a 1 500 listů (A4 , 52 – 256 g/m2)

Rychlost

g/m2) pro kancelářský papír, silný papír,
obálky, OHP, dlouhý papír
> oboustranný tisk max. 256 g/m2
Formát papíru
max. 320 x 457 mm
dlouhý papír max. 297 x 1 200 mm
Oblast tisku
max. 307 x 443 mm
dlouhý papír max. 289 x 1 192 mm
Zahřívání
do 22 sekund (závisí na prostředí)
Rozměry (š x v x h)
650 x 1 155 x 799 mm (bez příslušenství)
Hmotnost
asi 221 kg (bez příslušenství)
Napájení
220-240 V, 50 Hz

Tisk
Řadič
standardně vestavěný řadič, 1,2 GHz
volitelně vestavný řadič Fiery IC-414 s frekvencí

děrovací modul (2/4 otvory)
brožovací modul (sešívání na stříšku) včetně

oboustranný jednoprůchodový
max. 150 listů při 80 g/m2 (max. 210 g/m2)

> boční vstup 150 listů (A6 – SRA3, 52 – 300

> Moduly pro finišer:

Z-sklad s děrováním
> Finišer se sešíváním 50 listů v rohu a po
straně , výstup max. 3200 listů

max. 180 str/min (oboustranně)

> Moduly pro finišer:
děrovací modul (2/4 otvory)

Formáty originálů

brožovací modul (sešívání na stříšku)

max. A3

> Výstupní přihrádka, max. 250 listů

Formáty souborů
PDF, kompaktní PDF, TIFF (vícestránkové), JPEG,
XPS, kompaktní XPS, PPTX
volitelně: prohledávatelná PDF, PDF/A (1a/1b),
linearizovaná PDF

> Velkokapacitní zásobník A4, 3 000 listů
(64-256 g/m2)
> Velkokapacitní zásobník A3, 2 500 listů
(A4-SRA3, 64-256 g/m2)
> Držák dlouhých papírů

Adresy skenování

> Tiskový řadič Fiery

2 100, podpora LDAP

(s dalším možným příslušenstvím)
> Držák klávesnice
> Rozhraní USB pro klávesnici/+Bluetooth

Kopírování

> Faxový modul

Vícenásobné kopie

> Bezpečnostní čip

1 – 9 999

> Biometrické ověřování

Měřítko

> Ověřování IC kartou + montážní kit

25 – 400 % s krokem 0.1 %

> Pracovní deska

První kopie A4

> i-Option rozšíření

barevná 5,3 sekund, černobílá 3,7 sekundy

> WLAN adaptér

Kopírovací funkce
režimy kapitoly a obálky, testovací kopie, nasta-

Softwarová řešení

vení barev, kreativní režim, plakát, kopírování

> store+find (volitelně)
> convert+share (volitelně)

knihy, kopírování ident. karet, vodoznak

2,6 GHz

> osobní aplikace (volitelně)
> Enterprise Suite (volitelně)
> Fiery Profiler Color Management (volitelně)
> Data Administrator (účty uživatelů a oddělení)
> kartová řešení (volitelně)
> Jtman/Jtweb jobticket (volitelně)
> podpora Unix/Linux
> podpora SAP

Develop, výhradní zastoupení pro Českou republiku, www.develop.cz
Pokud není uvedeno jinak, všechny údaje týkající se kapacit papíru, rychlosti tisku, skenování

DEVELOP partner

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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