+
ineo 200
Színes 20 lap/perc
Fekete-fehér 20 lap/perc

Lépjen be a „színesek”
táborába!
Az új Develop ineo+ 200 az egyszerűség és gazdaságosság megtestesítője egyben. Itt az idő,
hogy elfelejtse milyen bonyolult és drága folyamat színesben másolni és nyomtatni, azonban
ezen multifunkciós eszköz üzemeltetése nem mondható drágának, éppen ellenkezőleg. Ideális
megoldást nyújt prezentációk, számlák, céglogózott levelek és egyéb üzleti dokumentumok
másolására és nyomtatására.

Multifunkcionalitás modern technológiával
párosítva

Az ineo+ 200 még a legkisebb irodáknak is számos
előnyt biztosít. Négy különböző és különálló eszköz
(másoló, nyomtató, szkenner, fax) helyett Önnek csak
egyetlen egy eszközre van szüksége egy szett kellékanyaggal - ezzel költség - és időhatékonyabbá téve
dokumentumkezelési munkafolyamatait. A készülék
standard funkciói teljes mértékben kielégítik a mindennapi irodai másolási, nyomtatási és szkennelési
igényeket, sőt, az opcionálisan kérhető extráival pedig további kényelmet biztosít. Minden egyes funkció
használata egyszerű, mely jelentős mértékben a nagyméretű értintőképernyős kezelőpanelnek köszönhető.

Kiváló minőség és kényelem

Az ineo+ 200 multifunkciós eszközön készített másolatok és nyomatok minősége kiváló, legyen szó feketefehér vagy színes másolásról/nyomtatásról, továbbá
említésre méltó, hogy A3-as méretben is készíthetők
kétoldalas nyomatok (opciós duplex egységgel), valamint az opciós munkaszeparátor révén pedig lehetőséget kínál a készülék a nyomatok szortírozására is.

Egyszerű szkennelés és gyors faxolás
ineo+ 200 eredeti tetővel (DF-612),
munka szeparátorral (JS-505),
kézi adagolóval (MB-502),
papírkazettával (PC-105)
és nagykapacitású papírkazettával (PC-405)

Szkennelés során nincs más dolga, minthogy beszkennelje a kívánt anyagot, és emailen elküldje a saját számítógépére vagy egy címzett email címre. A beszkennelt file-ok formátuma: PDF, JPEG és TIFF. Az opciós fax
egységnek köszönhetően az ineo+ 200 gyors faxadást
eredményez, továbbá az opciós automata lapadagolóval idő spórolható meg a több oldalas dokumentumok
faxolásakor.

OC-508
Eredeti tető

DF-612
Eredeti lapadagoló
SP-503
Bélyegző egység

JS-505
Munka szeparátor

AD-505
Duplex egység

FK-507
Fax egység

EM-310
Memória

MB-502
Kézi adagoló

ML-504
Második faxvonal
beépítő egység

PC-105
Papír kazetta

PC-405
Nagykapacitású
papírkazetta

PC-204
Papírkazetta
(2x500 lap)

PC-104
Papírkazetta
(1x500 lap)

CD-26
Egyszerű gépasztal

ineo+ 200
Műszaki tulajdonságok
Másolási tulajdonságok

Emuláció:
PCL 5e/c, PS3, PCL XL

Memória:
576 MB (max. 1 088 MB)

Másolási, nyomtatási sebesség (A4):
Színes: 20 lap/perc
Egyszínű: 20 lap/perc

Interfész:
Ethernet 10/100 BaseT, USB 2.0

Felbontás:
600x600 dpi

Másolási, nyomtatási sebesség (A3):
Színes: 9,8 lap/perc
Egyszínű: 9,8 lap/perc

Meghajtók:
Windows 2000/XP/XP64/Vista32/Vista64,
Windows Server 2000/2003/2003x64, Mac
OSX 10.2/10.3/10.4/10.4 (intel)

Másolási funkciók:
Színvariálhatóság, 2 az 1-re, 4 az 1-re másolás,
fényes mód, duplex (opció)

Nyomtatási funkciók:
Poszter mód, összemásolás, N-up,
2009 tavaszától: direkt nyomtatás (TIFF és
PDF dokumentumok)

Fax standard:
G3/Super G3

Nyomtatási rendszer:
Lézer
Féltónus:
256 árnyalat
Papírkapacitás:
Standard 250 lap
Max. 3 350 lap
Papírméret:
A6-A3+,
max. 311x457 mm
Papírsúly:
60-256 g/m2

Szkennelési tulajdonságok
Szkennelési módok:
e-mail címre szkennelés,
2009 tavaszától: FTP/SMB, TWAIN szkennelés
Felbontás:
600 x 600 dpi

Felfűtési idő:
kevesebb, mint 90 mp

Szkennelési sebesség:
Színes: 20 lap/perc
Fekete-fehér: 40 lap/perc

Méretek (szél. x mag. x mély.):
620 x 688 x 648 mm

Eredeti méret:
Max. A3

Tömeg:
kb. 68 kg

File formátumok:
PDF, JPEG, TIFF (csak fekete-fehér)

Teljesítményigény:
220-240V, 50/60 Hz

Címjegyzék:
300,
2009 tavaszától: LDAP-support

Nyomtatási tulajdonságok
Kontroller:
Beépített kontroller, 667 MHz

Másolási tulajdonságok

Memória:
576 MB (max. 1 088 MB)

Eredeti lapadagoló:
Duplex eredeti lapadagoló (opció),
70 lap, max. 128 g/m2,
A5-A3

Felbontás:
600 x 600 dpi

Másolatszám:
1-999

Hálózati protokoll:
TCP/IP
2009 tavaszától: IPX/SPX (NDS), SMB (NetBEUI),
LPD, IPP

Kicsinyítési-nagyítási arány:
25-400 %, akár 0,1 %-os lépésekben is

Faxolási tulajdonságok

Kodólás:
MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, iFAX
2009 tavasztól: IP Fax
Fax modem:
33,6 Kbps
Fax memória:
Másolási memóriával megosztott
Fax funkciók:
Broadcast, polling, időzített, PC-Fax, memóriába
vétel, fax továbbítás

Opció
> Duplex lapadagoló opciós bélyegző kittel
> Eredeti tető
> Duplex egység (max. 256 g/m2)
> Munka szeparátor, max. 200 (150/50) lap kapacitás
> 100 lapos kézi tálca (A6-A3+, 60-256 g/m2)
> 1 x 500 lapos papírkazetta (A6-A3+, 60-256 g/m2)
> 2 x 500 lapos papírkazetta (A6-A3+, 60-256 g/m2)
> Nagykapacitású papírkazetta 2 500 lap
(A4, 60-256 g/m2)
> Gépasztal
> 512 MB memória bővítés
> Első faxvonal egység, Második faxvonal egység

Első másolat:
Színes: 13,5 mp
Egyszínű: 10,0 mp

Az Ön Develop partnere:
Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti kellékeket, alkatrészeket használjon. A
kiadványban szereplő adatok tájékoztató jellegűek. Ezen információkat a Develop előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja. A Develop
szerkesztési és nyomdai hibákért nem felel.
Minden márkanév a jogos tulajdonosához tartozik.
A kiadvány a Develop tulajdonát képezi. Bárminemű változtatásához
a Develop engedélye szükséges.

