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Develop ineo 367 - kserokopiarka
monochromatyczna A3, RADF, toner,
podstawa
Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

14 dni

Kod producenta

A789127

Producent

Develop

Opis produktu

Kserokopiarka monochromatyczna Develop ineo 367

Format A3, automatyczny podajnik dokumentów RADF DF-628,
podstawa DK-513, pełnowartościowy toner TN323
Gwarancja 3 lata bez zapisu w karcie gwarancyjnej o obowiązkowych przeglądach

Masz pytania?
Zadzwoń
handlowiec@pc-net.pl

tel. 794 900 078

agnieszka@pc-net.pl

tel. 660 486 906

biuro@pc-net.pl

tel. 793 900 878

Główne cechy:
prędkość kopiowania i drukowania do 36 str./min w formacie A4 oraz do 18 str./min w formacie A3
skanowanie do 45 str./min
faks z funkcją G3 zapewniający szybką transmisję oraz cyfrowy odbiór, polling, przesunięcie czasowe, PC Fax, odbiór do skrzynki
poufnej, odbiór do e-mail, FTP, SMB (opcjonalnie)
standardowo: wbudowany kontroler z procesorem 1,2 GHz (architektura SoC)
zaawansowane funkcje zabezpieczające
Koszt eksploatacji wydruku strony A4 netto:
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czarnej niecałe 2 grosze!
Opis produktu:
Urządzenie wielofunkcyjne Develop ineo 367 to monochromatyczne (czarno-białe) rozwiązanie biurowe przeznaczone dla biznesu
obsługujące format A3 i drukujące w czerni z prędkością 36 str/min (A4). Kserokopiarka została zaprojektowana z myślą o jak najwydajniejszym
zoptymalizowaniu pracy w nowoczesnym biurze. Solidna, kompaktowa i nowoczesna obudowa wygląda bardzo estetycznie, w wyniku
czego wkomponuje się bez problemu w przestrzeń każdego biura. Duży wybór dodatkowego (opcjonalnego) wyposażenia pozwala na
dopasowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb określonych dużych grup roboczych.
Zestaw zawiera:

Nowe urządzenie Develop ineo 367 A3
Podajnik dokumentów RADF DF-628
Podstawa DK-513
Toner TN-323 na 23 000 str
!!! WAŻNE !!!
Wysyłka odbywa się na palecie
Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS!!!
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji
Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie
Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić
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*zdjęcie poglądowe

Dane techniczne
Specyfikacja systemu

Pamięć systemowa /
HDD

2,048 MB / 250 GB

Interfejsy

10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet;
USB 2.0;
Wi-Fi 802.11b/g/n (opcja)

Protokoły sieciowe

TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6)

Podajnik dokumentów
(opcja)

do 100 sztuk arkuszy oryginału; A6 - A3; 35 - 163
g/m²
RADF (opcjonalnie)

Format papieru

A5 - A3; A6S; papier na banery; papier o dużej
gramaturze, zakres wielkości: szerokość: 90 - 297
mm; długość: 139,7 - 431,8 mm

Obsługiwana
gramatura

60 - 220 g/m²

Pojemność kaset

Standard: 1 100 arkuszy Max.: 3 600 arkuszy

Standardowe
podajniki papieru

Taca 1: 500 arkuszy; A5 - A4; 60 - 220 g/m²
Taca 2: 500 arkuszy; A5-A3; 60-220 g/m²
Podajnik boczny: 100 arkuszy; A6 - A3, formaty
niestandardowe 60 - 220 g/m²

Opcjonalne podajniki
papieru

Taca 3: 500 arkuszy; A5 - A3; 60 - 220 g/m²
Taca 3 + 4: 2 x 500 arkuszy; A5 - A3; 60 - 220
g/m²
Kaseta o dużej pojemności: 2500 arkuszy; A4;
60 - 220 g/m²

Automatyczny druk

A5 - A3; 60 - 209 g/m²
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dwustronny
Tryby wykańczania
(opcjonalne)

offset; grupowanie; sortowanie; zszywanie;
dziurkowanie; składanie w pół; składanie listowe;
broszura

Pojemność wyjścia (z
finiszerem)

maks.: 3300 arkuszy

Pojemność wyjścia
(bez finiszera)

maks.: 250 arkuszy

Zszywanie

maks.: 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze
okładki (do 209 g/m²)

Pojemność odbiorcza
zszywania

maks.: 1000 arkuszy

Składanie listowe

do 3 arkuszy

Pojemność składania
listowego

maks.: 30 arkuszy (taca); nieograniczona

Broszura

maks.: 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 arkusz
okładki (do 209 g/m²)

Pojemność odbiorcza

maks.: 100 arkuszy (taca); nieograniczona

Rekomendowane
obciążenie miesięczne
(kopie/wydruki)

20 000

Maksymalne
obciążenie miesięczne
(kopie/wydruki)

48 000
jeżeli maksymalna liczba zostanie osiągnięta w
ciągu roku, należy przeprowadzić cykl konserwacji

Wydajność tonera
czarno-białego

23 000 stron

Wydajność sekcji
obrazowania czarnobiałego

110 000 stron / 600 000 stron
(bęben/wywoływacz)

Pobór mocy

220 - 240 V / 50/60 Hz
poniżej 1,5 kW (system)

Wymiary systemu
(Sz.xGł.xWys., mm)

585 x 660 x 735 mm (konfiguracja standardowa
korpusu głównego)

Waga systemu (kg)

około 56,5 kg

Specyfikacja kopiarki

Proces kopiowania

elektrostatyczny laserowy, pośredni

System tonera

toner polimeryzowany o wysokiej rozdzielczości

Prędkość kopiowania /

Do 36 str. A4/min
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druku

Do 18 str. A3/min

Automatyczny
dupleks

Do 36 str./min

FCOT

4.3 s

Czas nagrzewania

Około 20 s

Rozdzielczość

600 x 600 dpi

Gradacja

256

Wielokrotność
kopiowania

1 – 9,999

Format oryginału

A5 – A3

Powiększenie

25 – 400 % krokowo co 0.1 %; skalowanie
automatyczne

Funkcje kopiowania

rozdziały, okładki i wstawianie stron; kopia
próbna (wydruk i podgląd); druk próby z
możliwością dostosowania; funkcje digital art;
pamięć ustawień zadań; tryb plakatu;
powtarzanie obrazu; nakładka (opcjonalnie);
stemplowanie;

Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania
w kolorze i mono

Do 45 obr./min

Rozdzielczość

Max.: 600 x 600 dpi

Tryby skanowania

skanowanie
skanowanie
skanowanie
skanowanie
skanowanie
skanowanie
skanowanie
skanowanie

Formaty plików

TIFF; PDF; Compact PDF; JPEG; XPS; Compact
XPS; DOCX; XLSX; PDF z możliwością
wyszukiwania; PDF/A; linearyzowany plik PDF

Miejsca przeznaczenia
skanowanych
dokumentów

2,100 (pojedyncze + grupowe); wsparcie LDAP

Funkcje skanowania

komentarze (tekst/godzina/data) dla plików PDF;
do 400 programów zadań; podgląd skanowania w
czasie rzeczywistym

do e-mail (Scan-to-Me)
do SMB (Scan-to-Home)
do FTP
do skrzynki
do USB
do WebDAV
do DPWS
Network TWAIN

Specyfikacja drukowania

Rozdzielczość

wygenerowano w programie shopGold

1800 (odpowiednik) x 600 dpi;

Język opisu strony

PCL 6 (PCL 5 + XL 3.0)
PostScript 3 (CPSI 3016)
XPS

Systemy operacyjne

Windows 7 (32/64);
Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64);
Windows Server 2008 (32/64); Windows Server
2008 R2
Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2;
Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.8
lub późniejszy; Unix; Linux

Funkcje drukowania

druk bezpośredni PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7);
druk plików szyfrowanych PDF oraz OOXML
(DOCX; XLSX; PPTX); łączenie druku jedno- i
dwustronnego na różnych nośnikach (mixmedia i
mixplex); programowanie zadań "Easy Set”;
nakładka; znak wodny; zabezpieczenie przed
kopiowaniem; funkcja kalki

Czcionki drukarki

80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin

Specyfikacja faksu

Fax standard

G3

Fax transmisja

Analogowy, i-Fax, Kolorowy i-Fax, IP-Fax

Rozdzielczość

Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)

Typ kompresji

MH; MR; MMR; JBIG

Modem

Up to 33.6 Kbps

Adresy docelowe

2,100 (pojedyncze + grupowe)

Funkcje faksu

polling; przesunięcie czasowe; PC-Fax; odbiór do
poufnej skrzynki; odbiór do e-mail/FTP/SMB; do
400 programów zadań

Specyfikacja skrzynek użytkownika

Maks. ilość
przechowywanych
dokumentów

do 3000 dokumentów lub 10 000 stron

Typ skrzynek
użytkownika

publiczne
osobiste (z hasłem lub uwierzytelnianiem)
grupowe (z uwierzytelnianiem)

Typ skrzynek
systemowych

druk zabezpieczony
szyfrowany druk PDF
odbieranie faksów
polling faksów

Funkcjonalność
skrzynek użytkownika

ponowny wydruk; łączenie
pobieranie
wysyłanie (e-mail/FTP/SMB oraz faks)
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kopiowanie pomiędzy skrzynkami
Gwarancja

Gwarancja

3 lata (brak zapisu w karcie gwarancyjnej o
obowiązkowych przeglądach - zapytaj o
szczegóły)

Funkcje systemu

Bezpieczeństwo

zgodność z ISO 15408/IEEE 2600,1 (w trakcie
oceny) filtrowanie
IP oraz blokowanie portów
komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 oraz TSL1.0;
obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x;
uwierzytelnianie użytkowników
rejestr uwierzytelniania; druk zabezpieczony
nadpisywanie dysku twardego (8 rodzajów);
szyfrowanie danych na dysku twardym (AES 256);
automatyczne usuwanie danych z pamięci; odbiór
faksów poufnych;
szyfrowanie danych użytkownika;

Konta użytkowników

do 1000 kont użytkowników; obsługa Active
Directory
(nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder
smb)
definiowanie dostępu do funkcji użytkownika
uwierzytelnianie biometryczne (skaner naczyń
krwionośnych palca) - opcjonalnie
uwierzytelnianie z wykorzystaniem dowodów
tożsamości (czytnik dowodów
tożsamości) - opcjonalnie

Oprogramowanie

Print Status Notifier
Driver Packaging Utility
Log Management Utility

Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o rozmiarze A4 i gramaturze 80 g/m2.
Wsparcie oraz dostępność opcji wymienionych w specyfikacji i funkcji może się różnić w zależności od systemów
operacyjnych, aplikacji i protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych zależy od warunków eksploatacji takich jak pokrycie strony w
danym formacie (5% pokrycia A4). Rzeczywista wydajność użytkowa materiału eksploatacyjnego zmienia się w
zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem takich zmiennych jak pokrycie papieru, format strony, rodzaj
nośnika, praca ciągła lub przerywana, temperatura otoczenia i wilgotność.
Na niektórych ilustracjach widoczne jest wyposażenie dodatkowe.
Specyfikacja i dane wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie wydruku i mogą
zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
Firma Develop nie gwarantuje bezbłędności podawanych specyfikacji.
Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi,
które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.

Opcje
Nazwa opcji
Nazwa opcji do ineo 227/287/367
Pokrywa oryginałów OC-514, zamiast RADF
Automatyczny podajnik RADF DF-628, pojemność 100 arkuszy
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Taca separująca JS-506, separacja dla wydruków z faksu
Półka boczna WT-506, umieszczenie urządzenia uwierzytelniającego
Fax Kit FK-513
Finisher zszywający FS-534, zszywanie 50 ark., taca wyjściowa max 3 200 ark.
Finiszer zszywający do broszur FS-534SD, zszywanie 50 ark., broszura 20 ark. taca wyjściowa max 2 200 ark.
Moduł dziurkowania PK-520, dziurkowanie otworów 2/4, automatyczne obracanie, do finiszera FS-534SD
Moduł przekazujący RU-514, do instalacji FS-534 / FS-534SD
Finisher wewnętrzny zszywający FS-533, zszywanie 50 ark., taca wyjściowa max 500 ark.
Moduł dziurkowania PK-519, dziurkowanie otworów 2/4, automatyczne obracanie, do finiszera FS-533
Moduł załączników MK-602, do instalacji FS-533
Podstawa polska
Podstawa oryginalna DK-513
Podstawa z jedną kasetą na 500 ark. A5-A3, 52-256g/m2 PC-113
Podstawa z kasetami 2x500 ark. A5-A3, 52-256g/m2 PC-213
Podstawa z kasetą dużej pojemności 2500 ark. A4, 52-256g/m2 PC-413
Klawiatura numeryczna KP-101, zamiast ekranu dotykowego
Uchwyt klawiatury AH-102, do mocowania klawiatury USB
Bezprzewodowy LAN i tryb punktu dostępowego UK-212
Dodatkowa pamięć 2GB UK-211
Moduł USB I/F Interface Kit EK-608, złącze klawiatury USB
Moduł USB I/F Interface Kit EK-609, złącze klawiatury USB, Bluetooth
Uwierzytelnianie biometryczne AU-102, skaner naczyń krwionośnych w palcu
Moduł do montażu czytnika kart ID MK-735
cell1_14
Czytnik kart identyfikacyjnych
Rozszerzenie obsługi plików PDF LK-102v3, PDF/A, kodowanie PDF, cyfrowy podpis
Czcionki Unicode LK-107, drukowanie czcionek Unicode
Rozpoznawanie tekstu OCR LK-105v4, przeszukiwany PDF i PPTX
Czcionki OCR A i B, drukowanie czcionek OCR
Czcionki kodów kreskowych LK-106
Konwerter dokumentów LK-110v2, generowanie różnych formatów plików, w tym DOCX i XLSX
Moduł platformy zaufanej LK-115 v2, do ochrony danych kodowanych i odkodowanych
Natywny klient ThinPrint LK-111

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

