
ineo 185
Prosta i przystępna 
wielofunkcyjność 3 w 1

ineo 185 to kompaktowe, w pełni wyposażone urządzenie biurowe, które 
spełnia potrzeby małych firm w zakresie drukowania, kopiowania i skanowania. 
Co więcej, to solidne urządzenie monochromatyczne A3 oferuje wartość dodaną 
w postaci rozwiązań odznaczających się wysokim poziomem troski o środowisko 
naturalne. Urządzenie typu 3 w 1, przeznaczone dla mniejszych firm i grup 
użytkowników, zapewnia wysoką szybkość i prostotę obsługi - wszystko czego 
potrzebuje małe biuro, aby zwiększyć efektywność procesu obiegu dokumentów.

Druk monochromatyczny z szybkością 18 str./min.



Ergonomiczna wielofunkcyjność

Prosty w obsłudze panel o znanej konf guracji

z wykorzystaniem klawiszy nawigacyjnych sprawia,

że z obsługą ineo 185 bez trudu poradzą sobie użytkownicy

sporadycznie korzystający z urządzenia, a połączeniu

z szybkością drukowania lub kopiowania do 18 stron A4

na minutę oraz krótkim czasem oczekiwania na pierwszą

kopię, wynoszącym zaledwie 8 sekund, możesz mieć

pewność, że długie oczekiwanie przy tym urządzeniu

to już przeszłość. Ponadto, ineo 185 obsługuje szeroką

gamę nośników. Dużą zaletą jest możliwość drukowania

i kopiowania dokumentów w formacie A3, co szczególnie

przydaje się w przypadku druku harmonogramów

i schematów technologicznych, lub kopiowania planów

konstrukcyjnych. Funkcja kopiowania dokumentów

osobistych umożliwia skopiowanie obu stron dowodu

osobistego lub prawa jazdy na jednej kartce, a ponieważ

funkcje 2 na 1 i 4 na 1 powodują przemieszczenie w tym

samym kierunku, na jedną kartkę można skopiować

dwa lub więcej oryginałów, oszczędzając czas i papier.

> Duża elastyczność w zakresie obsługiwanych nośników:

formaty do A3

> Kompaktowa budowa: mała wysokość i małe gabaryty

> Standardowa wielofunkcyjność: Drukowanie, kopiowanie,

skanowanie

> Wyjątkowa jakość: toner HD użyty w ineo zawiera mniejsze

cząstki zapewniające wyraźny druk tekstu i obrazów

> Profesjonalne drukowanie: Standard z kontrolerem GDI

> Ergonomiczna budowa: Wyświetlacz LCD

> Szybkie drukowanie i kopiowanie: do 18 str./min. (A4)

> Funkcje oszczędzania papieru: 2 na 1, 4 na 1 oraz funkcja

kopiowania dokumentów osobistych

> Urządzenie przyjazne dla środowiska: Certyf kacja

Energy Star

ineo 185

Da ne ogól ne

Budowa

System typu desktop

(Zintegrowany skaner)

Szybkość kopiowania/drukowania

A4: maks. 18 str./min.

A3: maks. 9 str./min.

Proces drukowania

Laser elektrofotograf czny

Półtony

256 odcieni

Pojemność wejściowa papieru

Standard: podajnik 250 arkuszy

(A5-A3, 64-157 g/m2)

Opcja: 100 arkuszy z podajnika

bocznego (A5-A3, 64-157 g/m2)

Pojemność odbiorcza

Maks. 250 arkuszy

Format papieru

Maks. 297 x 432 mm

Czas oczekiwania na pierwszą kopię/

wydruk

29 sek. lub mniej

Wymiary (S x W x G)

606 x 531 x 449 mm

Waga

Ok. 25 kg

Zasilanie

220-240 V/50 Hz

Specyf ika c ja  dr uka r ki

Procesor kontrolera

120 MHz (standard)

Pamięć

32 MB

Rozdzielczość

600 x 600 dpi

Język opisu strony

GDI, XPS

Interfejsy

USB 2.0

Sterowniki

Windows XP/XP64/Vista/Vista64,

Windows 7 32/64, Windows 8 32/64,

Windows Server 2003/2008/2008 R2

Formaty papierów

A3-A5, formaty własne

Funkcje drukowania

znak wodny, druk n-up

Specyf ika c ja  ska ner a

Rozdzielczość skanowania

Maks. 600 x 600 dpi

Tryby skanowania

Twa in i WIA scan

Specyf ika c ja  kopia r ki

Format oryginału

Maks. A3

Ilość kopii

1-99

Powiększenie

50-200% w odstępach 1%

Rozdzielczość

600 x 600 dpi

Czas oczekiwania na pierwszą kopię

8 sek. lub mniej

Funkcje kopiowania

2 na 1, 4 na 1, regulacja gęstości,

sortowanie/grupowanie,

kopiowanie dokumentów

osobistych, kopiowanie książek

Opc je

> Serwer sprzętowy USB

> Zewnętrzny moduł zszywający

Nacisk na kopiowanie
z usprawnionymi funkcjami

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie dane dotyczące pojemności papieru podajnika dokumentów,

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 f rmę Konica

Minolta.Wszystkie dane techniczne oparte są na informacjach dostępnych w chwili publikacji niniejszej

broszury. Firma Konica Minolta zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych.

Devel op 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 producentów.
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