
ineo 215
černobíle | 21 str/min



Zvyšte efektivitu 
vaší  práce s dokumenty

Ať už je v kanceláři potřeba cokoli, Develop nabízí vhodné řešení všech potřeb -  

všestranné produkty pro potřeby profesionální kanceláře. Systém ineo 215 se postará o

téměř všechny každodenní kancelářské práce a ponechá všem pracovníkům více času

na další úkoly. Jako skutečný multifunkční systém tiskne a kopíruje ineo 215 rychlostí

21 str/min a barevně skenuje - to vše ve formátech A4 i A3. Díky svému malému půdo-

rysu se ineo 215 vejde i do přeplněné kanceláře. Má prostě všechno, co kancelář potře-

buje.

ineo 215 s podavačem dokumentů, funkcí faxu, oboustraným tiskem, bočním

vstupem, přídavnými kazetami (2 x 250 listů) a středním podstavným stolkem

Rychlé a barevné skenování
Černobílé skenování není pro některé
dokumenty dost dobré, takže ineo 215
nabízí standardně také barevné skeno -
vání. Uživatelé mohou například naske -
novat barevně dokumenty do počítače a
dále s nimi elektronicky pracovat v obvy-
klých formátech, jako je JPG, TIFF nebo
PDF. Alternativně lze skeny odeslat přímo
z MFZ třeba na e-mailovou adresu, před-
definovanou v adresáři, nebo po síti do
sdílené složky. Tím se ušetří časově ná -
ročné ruční přesuny naskenovaných
dokumentů do místa určení a uživatelé
získají čas na důležitější úkoly.

Ukládání na USB flash paměť
Sken-do-USB je další důležitou funkcí ve
standardní výbavě ineo 215, která zvyšu-
je uživatelský komfort a flexibilitu: poža-
davky na poslední chvíli na doklady nebo
prezentace těsně před zasedáním nebo
služební cestou snadno zajistí skenování
přímo na USB flash paměť bez použití PC.
Uživatelé ušetří čas a získají nezávislost.



Laserově ostrý výstup
Velmi jemné částice HD toneru pro 
ineo 215 umožňují vysokou kvalitu všech
vašich výtisků. Všimnete si rozdílů v
hladkosti přechodů, ostrém textu nebo
jasně čitelném i velmi malém textu.

Flexibilní zpracování médií
V kanceláři nejvíc oceníte okamžitě pou-
žitelnou multifunkci - ineo 215 vyhoví
například svou pružnou kapacitou
papíru, která může být podle potřeby 
zvětšena až na 1 350 listů, což zabrání
ztrátě času z častého přerušování práce
kvůli doplnění papíru. Vysoce flexibilní
je také možnost uložení různých médií až
v pěti různých zdrojích papíru, kam lze
dát např. obyčejný papír, silný papír až
157 g/m2, stejně jako i speciální média,
například obálky. Taková přizpůsobivost
atraktivně zvyšuje celkovou produktivitu
práce v kanceláři.

Kontrola nákladů
Systém ineo 215 umožňuje nastavení až
50 uživatelských účtů, poskytujících
snadný způsob pro spolehlivé omezení
přístupu k systému pouze na registro -
vané, tj. oprávněné uživatele. Tato funkce
pomáhá udržovat provozní náklady na
uzdě; zároveň poskytuje správci možnost
průběžného sledování a snadného řízení
nákladů na tisk a kopírování.

Co víc?
Můžeme samozřejmě zmínit i základní
kopírovací funkce, jako:

> číslování stran
> kombinaci stran
> časové razítko
> třídění
> kopírování knihy

… a mnoho dalších

.

ineo 215 – splní všechny vaše každodenní pracovní potřeby 

ineo 215 s krytem originálu



Faxování (volitelně) 

Kompatibilita

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

Přenosová rychlost

33.6 kb/s, cca 3 s. ITU č.1

Paměť faxu

sdílená

Faxové funkce

výzva, oběžník, odložený přenos, příjem do

paměti, přenos z PC

Příslušenství

> Automatický oboustranný podavač originálů

> Kryt originálu

> Jednotka oboustranného tisku 64-90 g/m2

> Max. 4 kazety po 250 listech 

(A5-A3, 64–90 g/m2), kancelářský papír

> Boční vstup na 100 listů (A5-A3, 64–157 g/m2) 

kancelářský papír, silný papír, obálky, 

recyklovaný papír

> Malý, střední a velký podstavný stolek

> Faxový modul

> Síťová karta Ethernet 10/100 BaseT

> PCL řadič IC-209 

(vč. síťového rozhraní 10/100 BaseT) 

> Mechanické počitadlo 

> WLAN adaptér

Software

> Enterprise Device Manager

> WebConnection

ineo 215
Systém

Systémová paměť  

128 MB

Rozhraní

standardně: USB 2.0, USB host

volitelně: 10/100-Base-T Ethernet

Síťové protokoly

TCP/IP (IPv4/IPv6), LPD, SNMP, HTTP

Rychlost kopírování/tisku  

> A4 až 21 str/min 

> A3 až 7,8 str/min 

Systém tisku

laser

Gradace

256 odstínů

Vstup papíru

> standardně 250 listů,  max. 1 350 listů 

> univerzální kazeta 250 listů, 64 – 157 g/m2,  

A5 – A3, kancelářský a silný papír, obálky

> volitelný boční vstup 100 listů

Formát papíru

A5 až A3 (max. 297 x 432 mm)

Oblast tisku

cca 289 x 412 mm

Zahřívání 

do 15 sekund 

Rozměry  (š x v x h)

570 x 458 x 570 mm (bez příslušenství)

Hmotnost

asi 26,5 kg (bez příslušenství a spotřebního mat.)

Napájení

220-240 V, 50 Hz

Tisk 

Řadič

standardně vestavěný GDI řadič

volitelně PCL řadič IC-209

Rozlišení

max. 600 x 600 dpi 

IC-209: max. 1 200 x 600 dpi

Tiskové jazyky

GDI

IC-209: PCL 5e/6

Ovladače

Windows Server 2003 (32/64), 2008 (32/64),

2008R2; Windows XP/Vista/7 (32/64)

Tiskové funkce

tisk více stran v jedné, vodoznak, rotace obrazu,

třídění/skupinkování, zabezpečený tisk, obou-

stranný tisk (volitelně)

Skenování

Režimy skenování

standardně: TWAIN, skenování do USB

volitelně: do e-mailu /PC (SMB) / FTP, síťový

TWAIN

Rozlišení

max. 600 dpi

Rychlost skenování

max. 46 str/min černobíle, 20 str/min barevně

Podavač originálů (volitelný)

> oboustranný otáčející (max. 128 g/m2)

> max. 70 listů při  80 g/m2

> A5-A3

Formáty souborů

PDF, TIFF, JPEG

Adresy skenování 

max. 250

Kopírování

Vícenásobné kopie

1 – 999

Měřítko

25  – 400 % s krokem 1 %

První kopie A4 

méně než 6,5 sekundy

Rozlišení kopírování 

max. 600 x 600 dpi

Kopírovací funkce

skupinkování, elektronické třídění, časová 

razítka/číslování stran, kopírování knihy, 2 nebo

4 v 1, kopírování dokladu, rotace obrazu; voli-

telně kris/kros třídění a oboustranná kopie

Pokud není uvedeno jinak, všechny údaje týkající se kapacit papíru, rychlosti tisku, skenování

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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