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ineo 4050
Druk monochromatyczny z szybkością 40 str./min.

Poznaj korzyści
z urządzenia w
Develop ineo 4050 to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy od urządzenia biurowego A4
oczekują zaawansowanych funkcji, wysokiej wydajności, gwarancji bezpieczeństwa danych i troski
o środowisko. Niezależnie od branży i profilu działalności, to monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne
spełni wymagania małych firm i średnich firm w zakresie tworzenia dokumentów. Ponadto, dzięki wielu
wspólnym funkcjom dostępnym w tym urządzeniu A4 oraz w oferowanych przez Develop systemach A3 ,
użytkownik od razu i bez trudu poradzi sobie z obsługą dowolnego urządzenia z tej serii.

Intuicyjna prostota obsługi

W czasach, gdy infrastruktura IT w biurach staje się coraz
bardziej skomplikowana, intuicyjna i prosta koncepcja obsługi
ineo 4050 z pewnością bardzo przypadnie Ci do gustu.
Intuicyjny sposób obsługi, wspólny dla wszystkich urządzeń
A4 i A3 Develop, maksymalnie skraca czas szkolenia, eliminuje
uciążliwości, z którymi spotyka się wielu użytkowników
skomplikowanych urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprawia,
że rutynowe prace biurowe, takie, jak drukowanie, kopiowanie,
skanowanie i faksowanie, stają się łatwe i przyjemne. Prostota
obsługi zaczyna się już od dużego 7-calowego kolorowego
wyświetlacza, który można ustawić na dwóch wysokościach,
stosownie do potrzeb różnych użytkowników. Wyświetlacz
obsługuje znane ze smartfonów gesty ekranowe takie, jak
uderzanie oraz zsuwanie i rozsuwanie palców. Panel
użytkownika jest ponadto dobrze zorganizowany i zapewnia
intuicyjną obsługę. Oto właśnie to, co rozumiemy pod
pojęciem intuicyjnej prostoty obsługi.

Zaawansowane funkcje dla większej
wydajności

Jeżeli poszukujesz wysokiej klasy monochromatycznego
urządzenia A4, ineo 4050 to na pewno właściwy wybór. Już
w standardowej konfiguracji dostępne są bardzo przydatne
funkcjonalności, takie jak automatyczny odwracalny podajnik
dokumentów (o wydajności 45 obrazów czarno-białych
i 30 kolorowych na minutę), kaseta o pojemności 650 arkuszy
papieru (z możliwością zwiększenia jej do 2300 arkuszy),
kontroler druku PCL i PostScript, oszczędzające czas
dwustronne drukowanie i kopiowanie, pamięć 2GB oraz dysk
twardy 320 GB. Opcjonalne rozwiązania to funkcja zszywania,
druku kodów kreskowych i czcionek Unicode. Korzyść, jaką
zapewniają to po prostu zwiększenie wydajności podczas
rutynowych procesów obsługi dokumentów.

wysokiej klasy
LK-106
Druk kodów kreskowych

SX-BR-4600
Bezprzewodowy LAN

FS-Po2
Finiszer zszywający

LK-107
Czcionki Unicode

Korzyść dla środowiska
i Twoich zysków

ineo 4050 nie tylko zapewnia wysoki poziom troski
o środowisko naturalne, ale również troszczy się o Twój
portfel, przyczyniając się na przykład do obniżenia
rachunków za prąd. Jest to możliwe, ponieważ średnie
tygodniowe zużycie energii jest bardzo niskie w trybie
czuwania. Jeśli wziąć pod uwagę przyjazne dla środowiska
materiały użyte do wykonania ineo 4050, od razu staje się
jasne, dlaczego urządzenie to otrzymało aprobatę
instytucji certyfikujących Energy Star i Blue Angel.

SK-501
Zapasowe zszywki

LK-108
Czcionki OCR A i B

FK-512
Moduł faksu

MK-P03
Moduł do
montażu

KP-P01
Klawiatura numeryczna

Czytnik kart identyfikacyjnych obsługujący różne
technologie uwierzytelniania

LK-111
Klient ThinPrint

or

PF-P11
Podajnik na 250 arkuszy*

PF-P12
Podajnik na 550 arkuszy*

* Uwaga:
Istnieje możliwość
połączenia ze sobą
maksymalnie 3
podajników FP-P11
lub PF-P12

SCD-4000e
Podstawa kopiarki

ineo 4050

Standard

Windows XP (32/64)

G3/Super G3; MH, MR, MMR, JBIG; iFax

Windows Vista (32/64)

Dane ogólne

Szybkość transmisji

Windows 7 (32/64)

Typ urządzenia
System typu konsola (zintegrowany skaner)
Szybkość drukowania i kopiowania
> A4

Windows 8 (32/64)

33,6 kbps; ok. 3 sek. (A4, V.34, JBIG)

Windows Server 2003 (32/64)

Pamięć faksu

Windows Server 2008 (32/64)

Współdzielona z kopiarką

Windows Server 2008 R2 (64)

Funkcje faksu

Windows Server 2012 (64)

do 40 str./min.

Odpytywanie; przesunięcie czasowe; PC-Fax; do 400

Macintosh OS X Ver. 10.2.8 lub nowszy

Proces drukowania

programowanych zadań; odbiór do folderu poufnego

Linux

Laserowy
Półtony
256

Funkcje drukowania

Opcje

Bezpośredni wydruk plików PCL, PS, TIFF, XPS, PDF,

>	Finiszer wewnętrzny zszywający do 20 arkuszy

szyfrowanych plików PDF i OOXML (DOCX, XLSX,

Podajnik papieru
> Standard: 650 arkuszy, maks. 2 300 arkuszy
>	1 x podajnik uniwersalny na 550 arkuszy
(A6‑A4, 60-120 g/m2)
>	100 arkuszy z podajnika bocznego
(A6-A4, 60-163 g/m2) dla papieru standardowego,
kopert, OHP, papieru o większej gramaturze
> Podajnik dwustronny (A4, 60-90 g/m2)

>	Podajnik papieru (3 x 250/550 arkuszy, możliwe

Specyfikacja skanera

> klawiatura numeryczna zamiast ekranu dotykowego

Tryby skanowania

> Funkcja faksu

Skanowanie do e-mail/FTP/SMB/USB/HDD/WebDAV,

> Moduł mocujący do faksu

sieciowe Twain, WSD

> Czytnik kart identyfikacyjnych

Rozdzielczość

> Podstawa kopiarki

wszystkie kombinacje)

> Drukowanie kodów kreskowych (i-Option)
> Drukowanie czcionek Unicode (i-Option)

Szybkość skanowania

Maks. 216 x 356 mm

Maks. 45/30 obrazów/min. (czarno-białe/kolor)

Pole zadruku

Format oryginałów

206 x 346 mm

TIFF, PDF, kompaktowy PDF, JPEG, XPS, PDF/A

Waga

Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów

Ok. 24 kg (samo urządzenie)

Maks. 2 100 (pojedyncze+grupowe)

Zasilanie
220 - 240 V / 50/60 Hz

> Enterprise Authentication Manager (opcja)
> WebConnection

> Dwustronny podajnik dokumentów

Wbudowany kontroler z procesorem 800 MHz
Pamięć
Kontroler wykorzystuje pamięć systemową (2 GB),
dysk twardy 320 GB w standardzie

> Data Administrator
> Enterprise Account Manager (opcja)

Podajnik dokumentów

Kontroler

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

> Enterprise Device Manager

Specyfikacja kopiarki

Specyfikacja drukarki

> Klient ThinPrint (i-Option)

Aplikacje i rozwiązania

Formaty plików

489 x 561 x 482 mm (samo urządzenie)

> Drukowanie czcionek OCR A i B (i-Option)
> Bezprzewodowy LAN

Maks. A4

Wymiary (S x W x G)

(+ zszywki zapasowe)

PPTX), bezpieczny wydruk, znak wodny, wydruk próbny

Maks. 600 x 600 dpi

Format papieru

Cloud Printing Ready

Specyfikacja faksu (opcja)

Sterowniki

> ineo Remote Care (opcja)

> 50 arkuszy (maks. 120 g/m2)
> Maks. 216 x 356 mm
Ilość kopii
1-999
Powiększenie

Rozdzielczość

25-400% w odstępach 0,1%

Maks. 1 200 x 1 200 dpi

Czas oczekiwania na pierwszą kopię A4

Protokoły sieciowe
TCP/IP (IPv4 / IPv6), SNMP, HTTP, IPP, IFAX
Emulacja
PCL5e/c, PCL 6 (XL 3.0), PostScript 3, XPS, PDF 1.7
Interfejsy
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB 1.1, USB 2.0

8,5 sekundy
Pamięć
2 GB
Dysk twardy
320 GB w standardzie
Rozdzielczość
Maks. 600 x 600 dpi
Funkcje kopiowania
Ustawienia (kontrast, ostrość, gęstość obrazu), kopia
próbna, kopiowanie dokumentów, sortowanie/
grupowanie, wybór oryginału, kopia 2 na 1, kopia 4 na 1

Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Muszkieterów 15

02-273 Warszawa

Polska

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie dane dotyczące pojemności papieru podajnika dokumentów,
www.develop.com.pl

akcesoriów wykańczających oraz kaset na papier dotyczą papieru o gramaturze 80 g/m2. O ile nie
zaznaczono inaczej, wszystkie dane dotyczące szybkości drukowania, skanowania lub faksowania
dotyczą papieru w formacie A4 o gramaturze 80 g/m2.
Wszystkie dane odnoszące się do gramatury papieru dotyczą nośników zalecanych przez firmę
Konica Minolta. Specyfikacja i dane wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach
dostępnych w momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
Develop oraz ineo są zastrzeżonymi znakami handlowymi, których właścicielem jest Konica
Minolta Business Solutions Europe GmbH.
Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub
znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli co niniejszym zostaje uznane.
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