ineo+ 203/253/353
Színes 20/25/35 lap/perc
Fekete-fehér 20/25/35 lap/perc

Kiváló minőség,
alacsony áron
A színeknek fontos szerepük van az üzleti és marketing kommunikációban
egyaránt, ráadásul ha egy megfelelő eszközzel nyomtatjuk vagy másoljuk színes dokumentumainkat, a hatékonyság annál nagyobb. Ugyanis egy színes dokumentumot nagyobb valószínűséggel és kedvvel olvasunk el. A színekkel esztétikusabbá, tagoltabbá és vonzóbbá tehetjük prezentációinkat vagy ismertető
anyagainkat. De vajon nem drága színesben másolni vagy nyomtatni egy átlagos
irodai környezetetben?

Egyátalán NEM, ha az ineo+ 203/253/353-as
készüléket választja. Egyszerű kezelhetőségének és hasznos funkciónak köszönhetően
gazdaságos színes és fekete-fehér nyomtatás
érhető el, közel ugyanolyan áron, mintha egy
hagyományos fekete-fehér eszközzel tenné.

Briliáns színek

> Az ineo+ 203/253/353 apró és egyenletes méretű,
viasztartalmú részecskékből álló polimerizált HD
tonerének köszönhetően biztosított a magas minőség elérése színesben és fekete-fehérben egyaránt.

Számos beépített hasznos funkció

> A felhasználói fiók beállítása maga a berendezés
merevlemezén végezhető el, lehetővé téve a felhasználóknak a többször használt dokumentumok saját
fiókban történő tárolását. Az elmentett anyagok
bármikor újra előhívhatók és közvetlenül magáról
az eszközről kinyomtathatók.
> A biometrikus azonosítás, a nagy, érintőképernyős
kijelző, az egységes nyomtatásvezérlő, a miniatűr
előnézet funkció, a könnyű tonercsere mind az egyszerű és kényelmes használatot szolgálja, mellyel a
felhasználó rengeteg időt és erőfeszítést spórolhat
meg.
> Az ineo+ 203/253/353 hálózati integrációja is egyszerű, a berendezés további hasznos funkciót kínál,
mint például az eszköz és költségfigyelést.

Széleskörű szkennelés

> Dokumentumok egyszerűen szkennelhetők email
címre, FTP-re, SMB-re, felhasználói fiókba, USB-re
(opció), többoldalas PDF, JPG vagy TIFF formátumban.

Felhasználóbarát faxolás

> Dokumentumok egyszeűen faxolhatók közvetlenül
PC-ről. Faxok küldhetők vagy fogadhatók emailes
csatolásként közvetlenül az ineo+ 203/253/353 készülékről.

Az Ön előnyei
> Briliáns színek, gazdaságos üzemeltetés
> 20/25/35 lap/perc színes és fekete-fehér másolás/nyomtatás

> Egyszerű kezelhetőség
> Széleskörű szkennelés és faxolás
> Felhasználói fiók

Hasznos és praktikus
Számos faxolási opció
> Standard Internet Fax, opciós email-re küldés, mentés
felhasználói fiókba vagy PC-re, hálózati és PC faxolás

Egyedi külső
> Kék és narancssárga LED jelzők, melyek a gép
működési állapotáról adnak információt.

Nagy érintőképernyős kijelző
> Forgatható, billenthető, 8,5 hüvelyk, egyszerű navigáció

Befejezési műveletek sokasága
> Moduláris felépítés, széles választási lehetőség - tűzés,
lyukasztás, hajtogatás, kisfüzet készítés

Általános nyomtatási interfész
> Egyszerűen kezelhető nyomtatási vezérlők a PCL éa PS
nyelvekhez

Tökéletes biztonságban
> Biztonságos nyomtatás, PDF kódolás, SSL kódolás, opciós merevlemez titkosítás

funkciókkal ellátva
Korszerű szkennelés
> Gyors szkennelés (70 lap/perc).
Több alternatíva: email-re, FTPre, SMB-re, felhasználói fiókba,
pendrive-ra (opció) szkennelés

Egyedi felhasználói fiók
> Hatékony információ tárolás és kezelés, max.
1000 felhasználói fiók, személyes, csoportos,
nyilvános mappák, rugalmas hozzáférési
jogokkal

Felhasználó azonosítás
> Biometrikus (ujj érhálózat) vagy IC kártya
azonosítás

Webes kapcsolat
> Egyszerű felhasználó regisztrálás, webalapú
hozzáférés a felhasználói fiókokhoz

Fiery nyomtatásvezérlő (ineo+ 253/353)
> Opciós alternatíva a magasabb
(nyomdai) minőség eléréséhez,
professzionális színmenedzsment

Duplex másolás/
nyomtatás
> Kétoldalas másolásnál vagy
nyomtatásnál idő és papírköltség
takarítható meg

Kimagasló HD toner
> Kiváló minőség, apró és egyenletes méretű viasztartalmú részecskék, éles vonalak, kristálytiszta
betűk, tartós nyomatok

Kényelem és
hatékonyság
Sokoldalú befejezési műveletek
Automatikus kisfüzet készítés (max. 60
oldal), tűzött vagy lyukasztott dokumentumok, folyosóra vagy a kirakatba elhelyezhető reklámcsíkok (max. 1,2 m hoszszúságban), címezhető tálca ( másolatok,
nyomatok, faxok elkülönítésére), ha csak
néhány hasznos befejezési műveletet kiemelünk. Ezen funkcióknak köszönhetően értékes perceket takaríthat meg nap
mint nap.

Praktikus felhasználói fiók
Maximum 1000 fiók állítható be a készüléken, rugalmasan kezelhető hozzáférési
jogokkal és jelszóval ellátva. A felhasználó számára nemcsak az adatok tárolása és kezelése válik egyszerűbbé, hanem számos további előnyben részesül
a gyors keresési funkción, a felhasználói
fiókba történő szkennelésen, vagy a fiókból történő nyomtatáson keresztül.

Egyszerű adminisztráció

Az ineo+ 203/253/353 nagymértékben
megkönnyíti az IT adminisztrátorok
munkáját, gyors hozzáférést, egyszerű
hálózati integrációt, és eszközfigyelést
biztosítva. Továbbá automatikus riportok kérhetők emailben a berendezés
működési állapotáról. Mindezen felül
személyenként beállíthatók a hozzáférések, funkciókorlátok és limitek, pl.
színes nyomtatás korlátozása. Ezzel a
funkcióval nemcsak pénzt spórolhat
meg, hanem folyamatos ellenőrzés
alatt tarthatja a dokumentum-előállítási költségeit.
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PC-405
Nagykapacitású papírkazetta
2 500 lap

PC-204
Univerzális papírkazetta
2 x 500 lap
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IC-409
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vezérlő egység
(ineo+ 253/353)

CD-26
Gépasztal

ineo+ 203/253/353
Műszaki tulajdonságok
Másolási tulajdonságok

Emuláció:
PCL 5c/6, PS3

Felbontás:
600x600 dpi

Másolási, nyomtatási sebesség (A4):
Színes / Egyszínű: 20 lap/perc (+203)
Színes / Egyszínű: 25 lap/perc (+253)
Színes / Egyszínű: 35 lap/perc (+353)

Interfész:
Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Másolási funkciók:
Színvariálhatóság, teszt másolat, kreatív mód,
poszter mód, könyv másolás, fedlap és lapbeszúrás

Másolási, nyomtatási sebesség (A3):
Színes/Egyszínű: 12,5 lap/perc (ineo+ 203)
Színes/Egyszínű: 12,5 lap/perc (ineo+ 253)
Színes/Egyszínű: 17,7 lap/perc (ineo+ 353)
Nyomtatási rendszer:
Lézer
Féltónus:
256 árnyalat
Papírkapacitás:
Standard: 1 150 lap
Max.: 3 650 lap
Papírméret:
A6-A3+,
max. 311x457 mm
Papírsúly:
60-256 g/m2 (összes papírfiók)
max. 271 g/m2 (kézi tálca)
Felfűtési idő:
kevesebb, mint 80 mp (ineo+ 203)
kevesebb, mint 80 mp (ineo+ 253)
kevesebb, mint 75 mp (ineo+ 353)
Méretek (szél. x mag. x mély.):
643 x 770 x 852 mm
Tömeg:
kb. 99 kg
Teljesítményigény:
220-240V, 50/60 Hz
Max. 1,5 kW

Nyomtatási tulajdonságok
Kontroller:
Beépített kontroller, 1 GHz
Opciós Fiery kontroller, 2,86 GHz
Memória:
1 024 MB
Felbontás:
1 800 x 600 dpi
Hálózati protokoll:
IPX/SPX (NDS), TCP/IP, SMB (NetBEUI),
LPD, SNMP, HTTP, IPP

Meghajtók:
Windows 2000/2003/XP/XP64/Vista64,
Mac OS 9.x/10.x, Unix, Linux

Faxolási tulajdonságok (opció)

Nyomtatási funkciók:
Direkt nyomtatás, PS, TIFF és PDF fájlok, Mixmedia és Mixplex, Banner papír nyomtatás

Fax standard:
G3/Super G3

Szkennelési tulajdonságok

Kodólás:
MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, SIP-FAX, IPFAX
(iFax standard)

Szkennelési módok:
e-mail/FTP/BOX/SMB,
TWAIN szkennelés (PC/MAC) és USB-re
szkennelés (opció)

Fax modem:
33,6 Kbps
Fax memória:
Másolási memóriával megosztott

Felbontás:
600 x 600 dpi

Fax funkciók:
Polling, időzített, PC-Fax, memóriába vétel, email
címre, FTP, SMB

Szkennelési sebesség:
Színes: 70 lap/perc
Egyszínű: 70 lap/perc

Opciók

Eredeti méret:
Max. A3
File formátumok:
PDF, JPEG, TIFF, XPS
Címjegyzék:
2 100, LDAP támogatás

Másolási tulajdonságok
Eredeti lapadagoló:
Duplex eredeti lapadagoló (opció),
100 lap, max. 210 g/m2,
A5-A3
Másolatszám:
1-999
Kicsinyítési-nagyítási arány:
25-400 %, akár 0,1 %-os lépésekben is
Első másolat:
Színes/Egyszínű: 11,7/7,7 mp (ineo+ 203)
Színes/Egyszínű: 11,7/7,7 mp (ineo+ 253)
Színes/Egyszínű: 8,5/5,9 mp (ineo+ 353)

> Eredeti lapadagoló
> Eredeti tető
> Tűzős-hajtogatós finisher
> 4 pontos lyukasztó egység
> Beépíthető finisher sarok és 2 pontos lyukasztás
max. 1 200 lapig
> Munka szeparátor
> 1 x 500 lapos papírkazetta (A5-A3, 64-256 g/m2)
> 2 x 500 lapos papírkazetta (A5-A3, 64-256 g/m2)
> Nagykapacitású papírkazetta 2 500 lap
(A4, 60-256 g/m2)
> Gépasztal
> Faxegység
> USB interfész egység
> Biometrikus azonosító egység
> IC kártya azonosító egység
> Biztonsági chip
> Szkenner gyorsító egység
> Azonosító egység asztala
> i-Option
> Első faxvonal egység, második faxvonal egység
> Fiery nyomtatásvezérlő (ineo+ 253/353)
> Banner tálca

Memória:
1 024 MB
Merevlemez:
60 GB

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.

