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+
ineo 654e
druk kolorowy | z szybkością 60 str./min.
Druk monochromatyczny z szybkością 65 str./min.

Indywidualność

dla większej wygody
i satysfakcji użytkownika
Każdy producent urządzeń biurowych deklaruje najwyższej jakości produkt wyjściowy, niskie koszty
eksploatacji oraz największą łatwość obsługi. Skąd my to znamy... Cóż można powiedzieć? Przede
wszystkim, nowe ineo+ 654e oferuje wszystko to, a nawet więcej. A co jeśli chodzi o Twoje potrzeby
jako klienta i użytkownika w biurze? W DEVELOP dobrze wiemy, że nie ma dwóch takich samych
firm. Wiemy też, że nie wszyscy potrzebują tych samych funkcji lub tych samych opcji. Dlatego właśnie
ineo+ 654e wyznacza nowe standardy w indywidualizacji, a ściślej, w zakresie indywidualnych funkcji
dostosowanych do Twoich potrzeb, skupiając się na wygodzie użytkownika i zadowoleniu klienta.

Bazując na przykładzie dzisiejszego smartfona oraz
ekranów dotykowych, panel użytkownika ineo+ 654e z
9-calowym pojemnościowym wyświetlaczem wyznacza
nowe standardy w zakresie wygody obsługi urządzeń
biurowych. Funkcje dotykowe, intuicyjne gesty zsuwania i
rozsuwania palców oraz uderzanie palcem to rozwiązania
znane dobrze ze smartfonów i tabletów. A to nie wszystko.
Użytkownicy urządzeń biurowych często skarżą się,
że panele urządzeń wielofunkcyjnych mają zbyt wiele
przycisków i funkcji. ineo+ 754e rozwiązuje ten problem,
gdyż pozwala dostosować panel do potrzeb użytkownika,
umieszczając na nim funkcje, z których korzysta i usuwając
te, których nie potrzebuje. Taki sposób personalizacji
oszczędza czas i wysiłek podczas tworzenia dokumentów.
Niezależnie od tego, czy będziesz używać ineo+ 654e do
drukowania lub kopiowania, zachwyci Cię jakość produktu
wyjściowego. Idealnie ostry czarny tekst nawet przy małym
rozmiarze czcionki, z jakością 1200 x 1200 dpi jest tym,
czego można oczekiwać od wysokiej jakości urządzenia
produkcyjnego. I wcale nie kosztuje majątku! Podczas
gdy wiele systemów kolorowych jest stosunkowo drogich
w przypadku druku i kopiowania czarno-białego (np.
typowych dokumentów biurowych), ineo+ 654e oferuje
taki poziom cen, który jest osiągalny tylko dla urządzeń
monochromatycznych. Wiemy bowiem, jak bardzo ważne
jest dla wielu firm utrzymanie kosztów kopiowania i
drukowania pod kontrolą.

ineo+ 654e oferuje dodatkową korzyść w postaci szybkiego
systemu umożliwiającego skanowanie do 180 oryginałów
na minutę. W połączeniu z aplikacjami DEVELOP
zyskujesz niedoścignione rozwiązanie do archiwizowania i
zarządzania dokumentami.

Niewiarygodnie prosta obsługa
>		 Spersonalizowany panel dostosowany do indywidualnych
potrzeb – zapomnij o skomplikowanym menu

>		 Funkcje dodawania i usuwania oraz potrzebne aplikacje
>		 Urządzenie równie proste w obsłudze, jak smartfon
czy tablet

Idealny produkt wyjściowy
>		 Tryb wysokiej jakości z rozdzielczością 1200 x 1200 dpi
>		

do tworzenia wyjątkowej jakości dokumentów
Jakość zbliżona do druku produkcyjnego

Pełna kontrola kosztów
>		 Ograniczenia przypisywane do określonych kont >		

>		

nie każdy użytkownik może drukować w kolorze
Tryb Eco Power umożliwiający dostosowanie do procedur
danego działu - system pozostaje aktywny w chwilach
dużego natężenia pracy i wyłącza się samoczynnie,
gdy nie jest używany.
Druk czarno-biały równie ekonomiczny, jak w urządzeniach
monochromatycznych

ineo+ 654e tacą odbiorczą (OT-503)

ineo+ 654e z finiszerem zszywającym (FS-535) i tacą dużej pojemności (LU-204)

Nowy wymiar ekologii

Gwarantowane bezpieczeństwo informacji

ineo+ 654e nie tylko reklamuje się jako przyjazne środowisku
urządzenie. Jest w nim wiele ekologicznych rozwiązań, które to
potwierdzają, np. energooszczędne skanowanie z wykorzystaniem
światła LED, pobór mocy 3W w trybie czuwania oraz 0,5W
w trybie oszczędzania energii, a także technologia uruchamiania
tylko na potrzeby skanowania, która eliminuje nagrzewanie całego
urządzenia, gdy nie jest potrzebne. Kolejne energooszczędne
rozwiązanie to innowacyjny dynamiczny ekologiczny eko-timer,
który można zaprogramować według dni tygodnia, daty i godziny.
Automatycznie analizuje on poziom wykorzystania urządzenia
i dostosowuje ustawienia, np. przełączając urządzenie w tryb
czuwania podczas codziennej przerwy obiadowej. Te i inne
energooszczędne rozwiązania połączono ze sobą, aby zapewnić
bardzo niskie zużycie energii, znacznie poniżej limitów wymaganych
przez normy Energy Star i Blue Angel. A wszystko to pozwala
utrzymać ogólnie niskie koszty eksploatacji.

Wirusy, konie trojańskie, ataki hakerów - bezpieczeństwo
informatyczne to poważny problem naszych czasów, którego
żadna firma nie może zignorować. Dlatego też DEVELOP
poważnie podchodzi do rzeczy. Nic zatem dziwnego, że
urządzenie ineo+ 654e przeszło certyfikację zgodnie z ISO 15408
EAL3, najbardziej rygorystyczną normą branżową dotyczącą
bezpieczeństwa systemów wielofunkcyjnych. Szyfrowanie IPsec
to tylko jeden z przykładów rozwiązań bezpieczeństwa, jakie
oferuje urządzenie. Zapewnia ono bezpieczne kanały komunikacji
dla wszystkich dokumentów przesyłanych przez firmową sieć.
Co więcej, standardowy modułu szyfrowania dysku twardego
chroni wszystkie dane przed nieupoważnionym dostępem.
Wszystkie te funkcje skutecznie chronią Twoje cyfrowe dane przed
dostaniem się w niepowołane ręce, dzisiaj i jutro.

Główne cechy
ineo+ 654e oferuje funkcjonalność, jakość produktu wyjściowego, ekologiczne rozwiązania
i bezpieczeństwo informatyczne na bardzo wysokim poziomie. Ten system biurowy jest
również wyposażony w liczne innowacyjne rozwiązania techniczne.

Nowoczesne skanowanie
>		 Przydatne funkcje, takie jak skanowanie do e-mail, FTP,
SMB i skrzynki użytkownika (własnej przestrzeni do
przechowywania danych na twardym dysku) oraz szybkie
skanowanie z prędkością do 180 oryginałów na minutę

Proste zarządzanie
przez użytkownika
>		 Scentralizowane zarządzanie systemem za pomocą
licznych aplikacji typu freeware np. bezpośredni
internetowy dostęp z komputera PC

Najwyższej klasy opcje
wykańczania (opcja)
>		 Wyjątkowe funkcje, takie jak składanie listowe,
nieograniczone wykonywanie broszur oraz obsługa
szerokiej gamy nośników dla uzyskania najwyższej
jakości materiałów drukowanych

Pożyteczne i bezpieczne
funkcje skrzynek użytkownika
>		 Do 1000 skrzynek użytkownika (indywidualnych
miejsc do przechowywania na twardym dysku)
z elastycznymi prawami dostępu

Usługi zdalne (opcja)
>		 Zdalny dostęp do wyświetlacza ineo+ 654e
gwarantuje optymalną natychmiastową obsługę
>		 Pełny dostęp do funkcji urządzenia wielofunkcyjnego,
strefy administratora i trybu serwisowego
>		 Doskonały serwis dzięki ineo Remote Care, np. zdalny
odczyt liczników, komunikaty błędów, terminy serwisu
>		 Zarządzanie urządzeniem bezpośrednio z komputera
stacjonarnego dla optymalnego wsparcia użytkownika.

innowacyjna technologia
Wyjątkowy wyświetlacz
>		 Umożliwiający dostosowanie do potrzeb
użytkownika, z możliwością dodawania
lub usuwania funkcji oraz obsługą gestów
zsuwania i rozsuwania palców i uderzania
palcem w ekran, jak przy obsłudze
smartfonów lub tabletów.

Zaawansowane funkcje skanowania
>		 Funkcja skanowania do programu PowerPoint,
automatyczne optyczne rozpoznawanie znaków
(OCR) do tworzenia przeszukiwalnych dokumentów
PDF, DOCX, PPTX i XLSX (opcja)
>		 Zapisywanie zeskanowanych dokumentów
w formacie PDF/A (opcja)

Gwarantowane funkcje
zabezpieczeń
>		 Pełna obsługa IPv6, IPsec, szyfrowania
e-mail S/MIME, skanowanie i drukowanie
szyfrowanych dokumentów PDF

Rozbudowany pakiet
dodatkowych programów
(opcja)
>		 Narzędzie do tworzenia spersonalizowanych
wieloetapowych procesów roboczych,
np. skanowanie do MS Word, zapisywanie
dokumentu w określonym folderze
i równoczesne wysyłanie do działu logistyki
w oferowanym przez DEVELOP programie
convert+share

Szeroki zakres nośników
>		 Szeroki zakres gramatury i formatów
papieru, np. 300 g/m2 lub druk na SRA3,
standardowym formacie drukarskim

Profesjonalne funkcje
dla Twojego biura
Doskonałość wykończenia

ineo+ 654e oferuje wyjątkowo szeroką gamę opcji wykańczania.
Umożliwiają one wykonywanie broszur w formatach standardowych
i A3+, precyzyjnie składanych listów, np. do wysyłania faktur, w celu
przyspieszenia pracy oraz zszywanie do 100 arkuszy, przez co Twoje
prezentacje zyskają jeszcze bardziej profesjonalny wygląd. Inne
opcjonalne funkcje to składanie w Z i dziurkowanie. Co więcej, duża
szybkość, z jaką ineo+ 654e wykonuje wysokiej jakości dokumenty
oznacza, że nie musisz już myśleć o zlecaniu druku lub wykańczania
dokumentów firmom zewnętrznym.

Kompetentna kontrola koloru

Opcjonalny kontroler Fiery sprawia, że ineo+ 654e oferuje
znacznie więcej możliwości w zakresie zarządzania kolorem,
ponieważ oba kontrolery (standardowy kontroler ineo i
opcjonalny Fiery) można używać równocześnie. Podczas, gdy
kontroler ineo obsługuje wykonywanie typowych dokumentów
biurowych, kontroler Fiery służy do wykonywania bardziej
skomplikowanych zadań związanych z zarządzaniem kolorami,
oferując obsługę profilu ICC, aby zapewnić idealną synchronizację
dokumentów cyfrowych i wydruków.

LK-110
Konwerter
dokumentów

LK-106
Druk kodów
kreskowych

LK-101v3
Przeglądarka
internetowa

KH-102
Uchwyt klawiatury
LK-107
Czcionki Unicode

LK-102v3
Rozszerzenie obsługi
plików PDF
PK-520
Moduł
dziurkowania

LK-108
Czcionki OCR

LK-105v3
Silnik OCR

SD-511
Wewnętrzny
moduł
składający

EK-604
Moduł interfejsu
klawiatury USB

UK-204
Pamięć

LK-111
Klient
ThinPrint

EK-605
Moduł interfejsu
klawiatury USB
z łączem Bluetooth

IC-414
Kontroler Fiery

WT-506
Półka boczna

VI-506
Moduł interfejsu dla
IC-414

FS-534
Finiszer zszywający

KP-101
>Klawiatura
numeryczna
FK-511
Moduł faksu

SC-508
Moduł zabezpieczeń

SD-512
Wewnętrzny
moduł
składający

PK-521
Moduł
dziurkowania

FS-535
Finiszer zszywający

ZU-606
Moduł składania
w Z i moduł
dziurkowania
PI-505
Inserter

JS-602
Separator prac

BT-C1
Podajnik bannerów

SX-BR-4600
Bezprzewodowy LAN

AU-102
Moduł autoryzacji
biometrycznej

OT-503
Taca odbiorcza

LU-301
Kaseta dużej
pojemności
A4

LU-204
Taca dużej pojemności A4 - A3+

Czytnik kart identyfikacyjnych
Różne technologie uwierzytelniania
kart identyfikacyjnych

MK-735
Moduł do montażu

ineo+ 654e – Twój system produkcyjny na miejscu

ineo+ 654e

Emulacja

SPECYFIKACJA FAKSU (OPCJA)

PCL 5c, PCL 6, PS 3, XPS, OOXML

Standard

Fiery IC-414: Adobe PS 3

DANE OGÓLNE

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

Interfejsy

(standard iFax)

Typ urządzenia

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

System konsoli (wbudowany skaner)

Szybkość transmisji

Sterowniki

33,6 kBits/s, < 3 sek. ITU-Nr 1

Szybkość drukowania i kopiowania

Windows XP/Vista/7/8, Windows Server 2003/

> A4: maks. 60/65 str./min. (kolor/monochromatyczny)

2008/2012, Mac OS X 10.x, Linux, Unix, Citrix

Pamięć faksu

> A3: maks. 30/33 str./min. (kolor/monochromatyczny)

Funkcje drukowania

Proces drukowania

Bezpośredni wydruk plików PCL, PS, TIFF, XPS,

Laserowy

OOXML, dokumentów PDF, nakładanie, okładka,

Półtony

znak wodny, Mixmedia i Mixplex, druk bannerów

256
> Standard: 3 650 arkuszy, maks. 6 650 arkuszy
>	2 x 500 arkuszy z podajnika uniwersalnego

Tryby skanowania
Skanowanie do e-mail/FTP/iFAX/BOX/SMB/WebDAV/
folderu własnego, skanowanie sieciowe Twain

150 arkuszy (A6-SRA3 i banner, 52-300 g/m2) dla

Rozdzielczość

papieru standardowego, kopert, OHP, papieru grubego

Maks. 600 dpi

i papieru bannerowego

Szybkość skanowania

(A4, 52-256 g/m2) dla papieru standardowego
Format papieru

Maks. 180 oryginałów/min. (kolorowych i czarno białych)
Format oryginałów

(2/4-punktowy)

Opcja: przeszukiwalny PDF, DOCX, PPTX, XLSX,

Maks. 289 x 1 192 mm (papier bannerowy)

PDF/A (1a/1b)

Czas oczekiwania na pierwszą kopię/wydruk
Poniżej 22 sekund
(w zależności od warunków)

> Dwa interfejsy USB (jeden z łączem bluetooth)
> Moduł zabezpieczeń

Waga

> 	Jednoprzebiegowy dwustronny podajnik

> Podajnik bannerów
> Kontroler Fiery (z funkcjami dodatkowymi)

dokumentów (DualScan) w standardzie
> (150 arkuszy maks. 210 g/m2)

> Moduł pieczętowania wysyłanych dokumentów

Kontroler

25 - 400 % w odstępach 0,1 %

Standard: wbudowany kontroler z procesorem 1,2 GHz

Czas oczekiwania na pierwszą kopię A4

Rozdzielczość Maks. 1 800 x 600 dpi (z Technologią
Wygładzania) Tryb wysokiej jakości: 1 200 x 1 200 dpi
Protokoły sieciowe
TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, x LPD, SNMP,
HTTP, IPP, AppleTalk, EtherTalk

02-273 Warszawa

> i-Option (dodatkowe funkcje)

5,3 /3,7 sek. (kolor/monochromatyczny)
Pamięć

> Klawiatura numeryczna

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

Dysk twardy
250 GB

> Personal Applications (opcja)

Rozdzielczość

> Enterprise Suite (opcja)

Druk: 1 800 x 600 dpi

> Fiery Profiler Color Management (opcja)

(z technologią wygładzania)

>	Data Administrator

Funkcje kopiowania

Polska

> Adapter WLAN

APLIKACJE I ROZWIĄZANIA

2 GB RAM

(konta użytkowników i centra kosztów)

Wstawianie rozdziałów; okładek i stron; kopia próbna,

> Card solutions (opcja)

druk próbny do regulacji, funkcje grafiki cyfrowej,

> Jtman/Jtweb jobticket (opcja)

tryb plakatu, kopiowanie książek, kopia z połyskiem,

> Obsługa Unix/Linux

kopiowanie z kart identyfikacyjnych, znak wodny

> Obsługa SA

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

> 	Moduł uwierzytelniania kart identyfikacyjnych dla

> Półka boczna

Powiększenie

twardy dysk (2 048 MB RAM/dysk twardy 250 GB)

> Autoryzacja biometryczna

> Różne technologie kart identyfikacyjnych

1-9 999

Standardowy kontroler wykorzystuje pamięć systemową/

> Moduł faksu

wbudowanego czytnika

Ilość kopii

Pamięć

> Kaseta dużej pojemności na 2 500 arkuszy

2 100, obsługa LDAP

Podajnik dokumentów

Opcja: Kontroler Fiery IC-414 z procesorem 2,6 GHz

(A4, 52-256 g/m2)
(A4-SRA3, 52-256 g/m2)

650 x 1 155 x 799 mm (samo urządzenie)

SPECYFIKACJA DRUKARKI

> Kaseta dużej pojemności na 3 000 arkuszy

> Uchwyt klawiatury

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Zasilanie 220-240 V / 50/60 Hz

> Taca odbiorcza (250 arkuszy)

Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów

Wymiary (S x W x G)

Ok. 221 kg (samo urządzenie)

maks. pojemność 3 200 arkuszy
> 	Opcja dla finiszera zszywającego 50 arkuszy:
wewnętrzny moduł składający, moduł dziurkowania

liniowy PDF

Maks. 307 x 443 mm

broszurowania (w tym składanie listowe i środkowe),
inserter, moduł składania w Z i dziurkowania

TIFF, PDF, kompaktowy PDF, JPEG, XPS, PPTX,

Pole zadruku

maks. pojemność 3 200 arkuszy
> 	Opcja dla finiszera zszywającego 100 arkuszy: moduł

> Finiszer zszywający do 50 arkuszy

Formaty plików

Maks. 297 x 1 200 mm - papier bannerowy

do skrzynki poufnej; Odbiór do e-mail/FTP/SMBB

moduł dziurkowania (2/4-punktowy), separator prac,

Maks. A3

Maks. 320 x 457 mm

Odpytywanie; przesunięcie czasowe; PC-Faks; odbiór

> Finiszer zszywający do 100 arkuszy

(A5-SRA3, 52-256 g/m2), z podajnika bocznego -

> kasety 1 000 i 1 500 arkuszy

Funkcje faksu

OPCJE

SPECYFIKACJA SKANERA

Podajnik papieru

Wykorzystuje pamięć systemu

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie dane dotyczące pojemności papieru podajnika dokumentów,
www.konicaminolta.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. Wszystkie dane techniczne oparte są na informacjach dostępnych w chwili publikacji
niniejszej broszury. Firma Konica Minolta zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych.
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 producentów.
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