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Link do produktu: https://agapo.pl/kserokopiarka-kolorowa-develop-ineo-458-p-44641.html

Develop ineo+ 458 - kserokopiarka
kolorowa - taca odbiorcza, podstawa
DK-510, komplet tonerów
Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

+ 458 ineo

Kod producenta

4827000323

Producent

Develop

Opis produktu

Kserokopiarka kolorowa Develop ineo+ 458
Taca OT-506, drukowanie i skanowanie w kolorze, tonery pełnowartościowe TN-514CMYK, podstawa DK-510

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:
kolorowe urządzenie laserowe 3w1 kopiarka+ drukarka+ skaner+ sieć formatu A3/A4
prędkość kopiowania / drukowania 45/55 str./minutę
prędkość skanowania do 240 str./minutę kolor / mono
rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi
rozdzielczość skanowania 600 x 600 dpi
rozdzielczość drukowania 1800 x 600 dpi, max 1200 x 1200 dpi
rozmiar papieru max SRA3
obciążenie maksymalnie do 200.000 stron/miesiąc, średnie do 30.000 stron/miesiąc
kopiowanie / drukowanie dwustronne dupleks
kasety na papier 2x500 ark.,
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podajnik ręczny na 150 arkuszy, A6-SRA3, rozmiary nietypowe, baner, 60-300 g/m2
gramatura 52-300 g/m2
pamięć 4GB i dysk twardy 250 GB
kontroler druku PCL6, PS3, XPS
RADF DF-703 dual scan, pojemność do 300 arkuszy; A6-A3, 35-210 g/m2
interfejsy: 10-Base-T/100/100/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0
personalizacja tła wyświetlacza (możliwość wprowadzenia własnej tapety do urządzenia, pozostawienia informacji na wyświetlaczu)
Tryby skanowania: Scan-to-eMail, Scan-to-FTP, Scan-to-Box (HDD), Scan-to-PC (SMB), Network TWAIN scan, Scan-to-WebDAV, Scan-to-me, Scan-tohome,Scan-to-USB, Scan-to-Scan Server, Scan-to-Web Service, Scan-to-URL, Scan-to-DPWS
Formaty plików: TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, XPS, Compact XPS, PPTX, PDA/A
Koszt eksploatacji wydruku strony A4 netto:
czarnej około 2 groszy
kolorowej około 10 groszy
Opis produktu:
Develop Ineo+ 458 to urządzenie wielofunkcyjne doskonale sprawdzające się w dużych grupach roboczych i biurach. Mniejsza waga oraz
gabaryty zapewniają lepszą mobilność podczas transportu i łatwiejsze umiejscowienie urządzenia. Zupełnie nowy podajnik dokumentów
dostarczany jako wyposażenie standardowe naszych nowych urządzeń pozwala na szybsze skanowanie większych ilości dokumentów w jednym
przebiegu. Duży 10.1" calowy panel dotykowy wyróżnia się intuicyjnym rozmieszczeniem przycisków zapewniając komfort pracy i łatwość
obsługi. Użytkownik może przypisać funkcje takie jak kopiowanie, skanowanie lub fax do przycisków ekranowych i tradycyjnych. Rozwinięte
funkcje nawigacyjne w połączeniu z możliwością pełnej personalizacji wyświetlacza oraz proste dostosowanie sterownika do charakteru Państwa
pracy pozwolą na osiągnięcie znacznych oszczędności czasu i pieniędzy. Ustawienia dokonuje się w menu administratora. Obszar wspierający
rozwiązania NFC (dla urządzeń z systemem Android), Bluetooth (dla urządzeń z iOS).
Tworzenie materiałów marketingowych, ofert czy prezentacji jeszcze nigdy nie było tak proste. Zaledwie kilka kliknięć pozwoli Państwu na
stworzenie broszury (do 20 arkuszy objętości), zszycie czy dziurkowanie dokumentu, stworzenie składanego folderu, wstawienie pracy
wydrukowanej wcześniej czy nawet złożenie dokumentu na Z. Szeroka gama nowych finiszerów pozwoli nam na elastyczne dopasowanie się do
Państwa potrzeb, a Państwu na tworzenie w profesjonalny, a zarazem prosty sposób dokumentów o nieporównywalnej jakości. Kolejnym
niewielkim, lecz znaczącym dla wygody pracy rozwiązaniem jest możliwość automatycznego pomiaru formatu papieru o niestandardowych
wymiarach - praca z papierami specjalnymi wszelkiego typu jeszcze nigdy nie była tak prosta!
Zestaw zawiera:
nowe urządzenie wielofunkcyjne Develop Ineo+ 458
taca podajnika OT-506
Podajnik ręczny na 150 arkuszy
komplet oryginalnych pełnowartościowych tonerów TN-514 CMYK
oryginalna podstawa DK-510
!!! 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

wygenerowano w programie shopGold

Specyfikacja urządzenia Develop ineo+ 458

Duże możliwości rozbudowy!
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Dane techniczne
Specyfikacja systemu

Pamięć systemowa
(standardowa/maks.)

4 096 MB

Twardy dysk

250 GB (standard)

Interfejsy

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

Protokoły sieciowe

TCP/IP (IPv4/IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP;
HTTP

Podajnik dokumentów

Do 300 oryginałów; A6–A3; 35–210 g/m²; Dual scan
ADF
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Format papieru

A6-SRA3, własne formaty papieru;
papier bannerowy maks. 1200 x 297 mm

Gramatura papieru

52-300 g/m²

Pojemność wejściowa
papieru
(standardowa/maks.)

1150 arkuszy
6650 arkuszy

Podajniki papieru
(standardowe)

1x 500 arkuszy A5-A3; 52-256 g/m²;
1x 500 arkuszy A5-SRA3; 52-256 g/m²

Podajniki papieru
(opcjonalny)

1x 500 arkuszy A5-A3; 52-256 g/m²;
2x 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m²;
1x 2500 arkuszy; A4; 52-256 g/m²

Kaseta dużej pojemności
(opcjonalna)

1x 3000 arkuszy; A4; 52-256 g/m²;
1x 2500 arkuszy; A4-SRA3; 52-256 g/m²

Podajnik boczny

150 arkuszy, A6-SRA3, własne formaty, banner, 60-300
g/m²

Automatyczny druk
dwustronny

A5–SRA3; 52–256 g/m²

Tryby wykańczania
(opcjonalne)

Przesuwanie kompletów, grupowanie, sortowanie,
dziurkowanie, zszywanie, składanie na pół, składanie na
trzy, broszurowanie, składanie na Z

Pojemność wyjściowa
papieru (standardowa)

Maks. 250 arkuszy

Pojemność wyjściowa
papier (opcjonalnie)

Maks. 3300 arkuszy (z finiszerem)

Zużycie energii

220-240 V 50/60 Hz, mniej niż 1.6 kW

Wymiary systemu
(WxDxH)

615 x 693 x 961 mm ( bez opcji)

Waga urządzenia

Ok. 110 kg

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość
drukowania

1800 x 600 dpi;
1200 x 1200 dpi

Język opisu strony

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

Systemy operacyjne

Windows VISTA (32/64); 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 10.7 or later; Unix; Linux

Druk mobilny

AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud
Print (opcja), WiFi Direct (opcja), ineoPRINT
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(iOS & Android), Autoryzacja i parowanie NFC
(Android)
Specyfikacja skanera

Szybkość skanowania
(mono/kolor)

Do 120 obr./min simplex
Do 240 obr./min duplex

Rozdzielczość
skanowania

do 600 x 600 dpi

Tryby skanowania

Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me),
Skanowanie do SMB (Scan-to-Home)
Skanowanie do FTP,
Skanowanie do skrzynki użytkownika,
Skanowanie do USB,
Skanowanie do WebDAV,
Skanowanie do DPWS,
Skanowanie do URL,
Skanowanie sieciowe TWAIN

Formaty plików

JPEG; TIFF; PDF; kompaktowy PDF; szyfrowany PDF;
XPS;
kompaktowy XPS; PPTX
Opcja: przeszukiwalny PDF; PDF/A 1a i 1b;
przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX

Miejsca przeznaczenia
skanowanych
dokumentów

2100 (pojedynczo i grupami); obsługa LDAP

Specyfikacja kopiarki

Technologia
obrazowania

Laserowa

Technologia tonera

Toner polimeryzowany HD

Szybkość
kopiowania/druku A4
(mono/kolor)

do 45 str./min.

Kopiowanie/drukowanie
A3 (mono)

do 22 str./min.

Autoduplex speed A4
(mono/kolor)

do 45 str./min.

Pierwsza kopia A4
(mono)
Pierwsza kopia A4
(kolor)

4,0 sek.
5.1 sek.

Czas przygotowania do
pracy

około 25 sek² mono
około 35 sek. kolor
* Czas przygotowania do pracy może różnić się w
zależności od środowiska pracy

Rozdzielczość
kopiowania

600 x 600 dpi
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Półtony

256 odcieni

Ilość kopii

1 - 9 999

Format oryginału

A5-A3

Powiększenie

25-400% w odstępach 0,1%; automatyczny zoom

Specyfikacja faksu (opcja)

Standard faksu

Super G3 (opcjonalnie)

Transmisja faksu

Analogowa; i-Fax; Kolorowy i-Fax; IP-Fax

Rozdzielczość faksu

do 600 x 600 dpi (ultra-fine)

Kompresja faksu

MH; MR; MMR; JBIG

Modem faksu

do 33.6 kbps

Miejsca przeznaczenia
dokumentów
przesyłanych faksem

2100 (pojedynczo i grupami)

Gwarancja

Gwarancja

3 lata (nie wymagamy płatnych przeglądów) - zapytaj o
szczegóły

*1 W przypadku osiągnięcia maksymalnego wolumenu w ciągu jednego roku należy przeprowadzić cykl konserwacji
*2 Czas nagrzewania może się różnić w zależności od warunków pracy i użytkowania
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 i części
Opcje do Develop ineo + 458/558/658:
OPCJE (ORYGINAŁY)
Kaseta uniwersalna PC-115
Kaseta uniwersalna PC-215
Kaseta dużej pojemności PC-415
Podstawa DK-510
Bank papieru LU-207
Bank papieru LU-302
Finiszer zszywający FS-536
Finiszer broszurujący FS-536SD
Moduł prowadzący papier dla finiszerów
FS-536(SD)/FS-537(SD) RU-513
Dziurkacz do finiszera FS-536(SD) - PK-520
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A5–A3, 500 arkuszy, 52–256 g/m²
A5–A3, 2 x 500 arkuszy, 52–256 g/m²
A4, 2,500 arkuszy, 52–256 g/m²
Podstawa pod urządzenie
A4–SRA3; 2,500 arkuszy; 52–256 g/m²
A4; 3,000 arkuszy; 52–256 g/m²
Finiszer zszywający do 50 ark.; taca wyjścia o pojemności do 3,200 akr.
Finiszer zszywający do 50 ark.; tworzenie broszur do 20 ark.; taca wyjścia o
pojemności do 2,200 ark.
Element wymagany przy instalacji finiszerów FS-536(SD)/FS-537(SD)
2/4 otwory

cena netto
1 628,00 zł
2 365,00 zł
2 365,00 zł
330,00 zł
6 479,00 zł
3 927,00 zł
3 245,00 zł
5 335,00 zł
385,00 zł
968,00 zł

Finiszer zszywający FS-537
Dziurkacz do finiszera FS-537(SD) - PK-523
Finiszer broszurujący FS-537SD
Post inserter do finiszera FS-537(SD) PI-507
Separator prac do finiszera FS-537(SD) JS-602
Moduł składający na Z dla finiszera
FS-537(SD) - ZU-609
Taca wyjścia OT-506
Klawiatura numeryczna KP-101
Stół roboczy WT-506
Faks FK-514
Kontroler Fiery - IC-416
Płyta połączeniowa kontrolera Fiery VI-510
Mocowanie klawiatury KH-102
Dodatkowy port USB EK-608
Dodatkowy port USB EK-609
Czytnik kart zbliżeniowych
Zestaw montażowy MK-735
Czytnik biometryczny AU-102
Moduł bezpieczeństwa SC-508
Podajnik banerów BT-C1e
LK-102v3
LK-105v4
LK-106
LK-107
LK-108
LK-110v2
LK-111
LK-115v2
SX-BR-4600 Wireless LAN
UK-501
HD-524
UK-212 Wireless LAN
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Finiszer zszywający do 100 ark.; taca wyjścia o pojemności do 3,200 ark.
2/4 otwory
Finiszer zszywający do 100 ark.; tworzenie broszur o pojemności do 20 ark.; taca
wyjścia o pojemności do 2,700 ark.
Wstawianie okładek; wykańczanie prac
Separacja prac (faks / kopia / wydruk)

6 710,00 zł
1 309,00 zł
9 636,00 zł
2 616,90 zł
863,50 zł

Składanie prac A3 na Z

10 835,00 zł

Taca wyjścia
Klawiatura numeryczna wykorzystywana zamiast klawiatury dotykowej
Stół roboczy (do instalacji czytnika)
Faks Super G3, funkcjonalność faksu cyfrowego
Profesjonalny kontroler druku EFI Fiery
Element wymagany do montażu kontrolera Fiery
Element do montażu klawiatury USB
Port USB do montażu klawiatury
Port USB do montażu klawiatury; Bluetooth
Różne rodzaje czytników kart zbliżeniowych
Element do montażu czytnika kart w urządzeniu
Czytnik biometryczny odczytujący układ żył w palcu
Aktywacja funkcji bezpiecznego kopiowania
Wielokartkowy podajnik papieru banerowego
PDF/A; szyfrowany PDF; podpis cyfrowy
Tworzenie przeszukiwalnych plików PDF / PPTX
Wsparcie druku czcionek barcode
Wsparcie druku czcionek unicode
Wsparcie druku czcionek OCR A i B
Generowanie plików DOCX, XLSX, PDF/A
Kompresja danych drukowanych w celu zmniejszenia obciążenia sieci
Aktywacja modułu TPM (trusted platform module)
Adapter sieci WIFI
Czujnik wykrywający pobór wielu kartek
Tworzenie kopii zapasowej HDD
Wireless LAN oraz LAN Access Point Mode

363,00 zł
77,00 zł
253,00 zł
2 475,00 zł
11 770,00 zł
863,50 zł
187,00 zł
286,00 zł
572,00 zł
- zł
126,50 zł
1 980,00 zł
1 650,00 zł
467,50 zł
440,00 zł
1 034,00 zł
1 100,00 zł
1 100,00 zł
748,00 zł
1 078,00 zł
68,20 zł
104,50 zł
- zł
627,00 zł
539,00 zł
522,50 zł

