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Kserokopiarka kolorowa Develop
ineo+ 360 format A3, RADF, sieć,
tonery
Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod producenta

ineo+ 360

Producent

Develop

Opis produktu

Kserokopiarka kolorowa Develop Ineo+ 360 RADF

Automatyczny podajnik dokumentów DF-617, duplex, drukowanie i skanowanie sieciowe,
2 kasety, bank papieru na 2500 stron, tonery

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 laserowe
Obciążenie miesięczne: do 40 000 stron
Format A6 – A3+, niestandardowe rozmiary papieru, banery maks. 297mm x 1200mm
Prędkość kopiowania / drukowania: 36 stron / minutę A4
Prędkość skanowania mono / kolor 300 / 600 dpi: 70 / 40 stron / minutę A4
Rozdzielczość kopiowania / drukowania / skanowania: 600 x 600 / 1800 x 600 / 600 x 600 dpi
2 szuflady na 500 arkuszy A3/A4 + bank papieru na 2500 arkuszy A4 + podajnik ręczny na 150 ark.
Gramatura papieru: 64-256g/m² z szuflad, do 271g/m² z podajnika bocznego
Podajnik oryginałów RADF na 100 arkuszy
Dupleks – dwustronne kopiowanie/drukowanie/skanowanie
Drukowanie i skanowanie sieciowe
Zoom 25-400 %

wygenerowano w programie shopGold

Pamięć RAM 2GB, dysk twardy 250GB
Skanowanie sieciowe TWAIN/ do @/ FTP/ SMB/ USB/ do skrzynek/ do WebDAV/ do DPWS
Niskie koszty eksploatacji mono/kolor: 2 / 10 groszy ( netto, bez papieru )
2-letnia gwarancja bez zapisu o obowiązkowych przeglądach
Liczniki urządzenia:
Przebieg : Całkowity: 145 273 stron; Czarny: 127 226 stron; Kolor: 18 047 stron

Koszty eksploatacji (wyliczony na oryginałach):
Koszt wydruku czarnej strony A4 - około 2 groszy netto
Koszt wydruku kolorowej strony A4 - około 10 groszy netto
Opis produktu:
Develop ineo+ 360 A3 - jeśli poszukują Państwo rozwiązań kompaktowych i wydajnych, które idealnie zastąpią wiele urządzeń zajmujących
mnóstwo miejsca w biurze, prezentowany produkt będzie doskonałym wyborem. Multifunkcjonalność to zalety ineo+ 360. Zamiast pojedynczych
sprzętów typu drukarki, kopiarki, skanery i faksy, dodatkowo zaoszczędzą Państwo na kosztach zakupu wielu urządzeń. Ten wielofunkcyjny
kombajn posiada doskonale spójny i wygodny interfejs ułatwiający obsługę. Kserokopiarka formatu A3 świetnie sprawdza się w biurach i grupach
roboczych tj. działach księgowości, finansów, zasobów ludzkich i wszędzie tam, gdzie liczy szybki i dobrej jakości wydruk. Model ten oferuje
produkcję dokumentów monochromatycznych i kolorowych przy zachowaniu bardzo niskich kosztów eksploatacji.
Kompaktowa budowa oraz bardzo atrakcyjny wygląd sprawiają, że Konica Minolta ineo+ 360 jest nie tylko funkcjonalna, ale też świetnie
zaprezentuje się w Twoim biurze. Maszyna posiada certyfikaty Energy Star oraz Blue Angel. To, co najbardziej charakteryzuje ineo+ 360 to
między innymi wysoka kultura pracy i niski poziom zużycia energii.
Ineo+ 360 jest szczytowym osiągnięciem firmy Develop, gwarantującym, że jedno urządzenie zastępuje kompletną komunikację w biurze,
wyposażone w najnowsze technologie, wykonuje doskonałej jakości wydruki czarno-białe i kolorowe.
Zestaw zawiera:
2 szuflady na 500 arkuszy A3/A4 + bank papieru na 2500 arkuszy A4 + podajnik ręczny na 150 ark.
DF-617 Podajnik oryginałów RADF na 100 arkuszy
Dupleks – dwustronne kopiowanie/drukowanie/skanowanie
Kartę sieciową
Skaner sieciowy
Kabel zasilający
Tonery

Gwarancja: 24 miesiące (bez zapisu o obowiązkowych przeglądach w karcie gwarancyjnej)
Po-leasingowa w bardzo dobrym stanie po przeglądzie i konserwacji wykonanych przez nasz profesjonalny
serwis, gotowa do pracy.
Dowóz na terenie Częstochowy i okolic gratis.
Wysyłka kurierka 140 zł netto (paleta DHL). Wystawiamy faktury VAT.

Pełna specyfikacja urządzenia:

*zdjęcia poglądowe

::-webkit-scrollbar { width: 3pt; height: 0pt; } ::-webkit-scrollbar-thumb { height: 1em; background: #000000; /*kolor
suwaka*/ -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(rgb(240, 240, 240)), to(rgb(250, 250, 250))); -webkit-border-radius:
2pt; } #css_gallery_box { /*width: 50%;*/ margin: 0 auto; } .css_gallery { margin: 0; padding: 0; margin: 0 auto; width: 305pt;
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/* szerokosc najszerszego zdjęcia + szerokosc miniatur + 5pt luzu */ height: 230pt; position: relative; overflow: hidden;
scrollbar-base-color:#fff; } .css_gallery ul { list-style-type: none; width: 70pt; /* szerokosc miniatur */ height: 200pt; /*
wysokosc najwyzszego zdjecia + miejsce na ewentualny opis zdjec */ overflow: auto; padding: 0; float: left; margin: 0 0 2pt 0;
} .css_gallery li { display: block; width: 60pt; /* szerokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ height: 39pt; /* wysokosc
miniatury + ew. obramowanie obrazka */ margin: 0; } .css_gallery li img { border: 0pt solid #000; max-width: 305pt; maxheight: 200pt; } .css_gallery li div { display: none; } .css_gallery ul:hover li:first-child div { display: none; } .css_gallery
li:hover div ,.css_gallery ul li:first-child div ,.css_gallery ul li:first-child:hover div { display: block; position: absolute; left: 82pt;
/* szerokosc
+ padding
+ 10pt */ top: 0; background-color: #fff; }
Zdjęcia poglądowe - mogą się różnić od oferowanego produktu.

Develop ineo+ 360 format A3, RADF, sieć, tonery.
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Dane techniczne
Specyfikacja systemu
Standardowa pamięć systemu (MB)

2048 MB

Standardowy dysk twardy (GB)

250

Standardowe interfejsy

10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet USB 2.0

Protokoły sieciowe

TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB,
LPD, IPP, SNMP, HTTP

Automatyczny podajnik
dokumentów

Do 100 oryginałów A6-A3 35-210 g/m² - opcja w cenie.

Rozmiar papieru

A6-A3 od krawędzi do krawędzi format użytkownika maks. format
papieru 1200 x 297 mm

Źródło papieru

2 kasety 500 ark. A5-A3, podajnik ręczny 150 ark., oraz szuflady w
podstawie wg specyfikacji podstaw (maks. 3 650 ark.)

Rodzaj papieru

64-256g/m² z szuflad, do 271g/m² z podajnika bocznego.
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Kopiowanie i drukowanie
dwustronne

Standardowy dupleks A5 - A3, 64-256g/m²

Tryb obróbki dokumentu

Opcjonalnie: sortowanie i grupowanie z przesunięciem (offset),
zszywanie, dziurkowanie, składanie, broszury, sortowanie na półkach
adresowanych.

Obciążenie miesięczne zalecane

C360: do 40 000 kopii/wydruków A4.

Wymiar wersji podstawowej

643 (szerokość) x 848 (głębokość) x 770 (wysokość)

Waga:

ok. 98 kg

Zużycie energii

Maks. 1.5 kW

Konta użytkowników

Do 1000 kont z hasłem lub uwierzytelnianiem.

Oprogramowanie

PageScope Net Care, Device Manger, PageScope Data Administrator,
PageScope Box Operator, PageScope Direct Print, Print Status
Notifier, Driver Packaging Utility

Zabezpieczenie danych

Opcjonalnie: ISO15408 EAL3 (w trakcie oceny), filtrowanie IP i
blokowanie portów, komunikacja sieciowa SSL2, SSL3 i TSL1.0,
obsługa IPsec, obsługa IEEE 802.1x, uwierzytelnianie użytkowników,
dziennik uwierzytelniania, bezpieczne drukowanie, nadpisywanie
dysku twardego (8 typów standardowych), szyfrowanie danych na
dysku twardym (AES 256), automatyczne usuwanie danych z pamięci,
odbieranie poufnych faksów, szyfrowanie danych druku użytkownika,
szyfrowanie danych druku użytkownika, funkcje Copy Guard (ochrona
przed kopiowaniem) i Password Copy (kopiowanie po wprowadzeniu
hasła)

Kopiarka

System kopiowania

laserowy, toner polimeryzowany Simitri HD

Format oryginału

Maks. A3

Prędkość kopiowania

Maks. 36 kopii A4 str/min. - w kolorze i mono

Pierwsza kopia /
wydruk A4

5.8 sek. w kolorze i 7.7 sek. czarno-biała (C360)

Czas nagrzewania

45 sek. lub więcej zależnie od warunków środowiska pracy

Rozdzielczość

600 x 600 dpi

Poziom szarości

256 poziomów

Zoom

25-400% w odstępach, co 0,1%

Funkcje zaawansowane

Wstawianie rozdziałów, okładek i stron, kopia próbna (drukowana i
ekranowa), druk próbny do regulacji, funkcje grafiki cyfrowej, pamięć
ustawień zadań, tryb plakatowy, powtarzanie obrazu, nakładanie,
znak wodny, pieczętowanie, ochrona przed kopiowaniem, Card Shot

Wielokrotność kopiowania

1 - 9 999

Drukarka
A4/min. kolorze i mono. jednostronnie (C360)

Prędkość druku

36 str./min

Czas oczekiwania na wydruk A4C

5.8 sek. w kolorze i 7.7 sek. czarno-biała (C360)

Rozdzielczość

Maks. 1800 x 600 dpi

Język opis strony

PCL6c (PCL 5c + XL3.0), PostScript 3 (CSPI 3017)

Czcionki

80x PCL Latin, 137x PostScript 3 Emulation Latin

Pamięć

Współdzielona systemu

System operacyjny

Windows 2000/XP/XP64, Windows VISTA 32/64, Obsługa Windows
DPWS, Macintosh 9.x/10.x, Server
2000/2003/2003x64/2008/2008x64, Unix/Linux/Citrix
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Interfejs

Zgodnie z opisem systemu

Funkcje drukowania

Bezpośredni druk PCL, PS, TIFF, XPS, PDF i zaszyfrowanych plików
PDF, Mixmedia i Mixplex, programowanie zadań "Easy Set",
nakładanie, znak wodny, ochrona przed kopiowaniem

Skaner
Prędkość skanowania z podajnika

Kolorowe/ cz.-b. do 70 oryg. A4/min (300 dpi)
Kolorowe/ cz.-b. do 40 oryg. A4/min (600 dpi)

Rodzaj skanowania

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

Rozdzielczość (dpi)

Maks.: 600 x 600

Formy danych

JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, Encrypted PDF, Outline PDF, XPS,
Compact XPS

Miejsca skanowania

2 100 miejsc (pojedynczy odbiorca + grupa), obsługa LDAP

Faks (opcja)
Standard faksu

Super G3

Transmisja faksu

Analogowy, i-Fax, kolorowy i-Fax (RFC3949-C), IP-Fax, SIP-Fax

Rozdzielczość faksu (dpi)

Maks.: 600 x 600 (ultra-fine)

Prędkość transmisji

Maks. 3 sek. na format A4C

Prędkość modemu (Kbps)

Do 33,6

Miejsca docelowe faksowania

2100 (pojedyncze + grupowe)

Funkcje faksowania

Odpytywanie
PC-Fax
Odbiór do skrzynki poufnej
Odbiór do eMail/FTP/SMB

Gwarancja

24 miesięcy - brak zapisu o obowiązkowych przeglądach.

Opcje i części
Opcje

OC-509

Pokrywa oryginałów

OC-617

Automatyczny dwustronny podajnik oryginałów

PC-107

Podstawa z szufladą na 500 ark. formatu A5 - A3, gramatura 64-256
g/m²

PC-207

Podstawa z dwoma szufladami na 500 ark. formatu A5 - A3,
gramatura 64-256 g/m²

PC-407

Podstawa z szufladą dużej pojemności 2 500 ark. A4C, gramatura
64-256 g/m²

DK-507

Podstawa szafka

FS-527

Finiszer sortujący, grupujący i zszywający (do 50 ark.); dostawiany do
maszyny - maszyna musi być wyposażona w podstawę, pojemność do
3 200 ark.

FS-529

Finiszer sortujący, grupujący i zszywający (do 50 ark.); do zabudowy
w maszynie, pojemność do 300 ark.

SD-509

Przystawka składająca i bindująca do FS-527
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PK-517

Przystawka dziurkująca do FS-527

JS-603

Separator prac do FS-527

JS-506

Separator prac do zamontowania w jednostce centralnej

MK-720

Moduł montażu faksu FK-502

FK-502

Kit faksu

EK-604

Interfejs USB klawiatury zewnętrznej

KH-101

Uchwyt klawiatury zewnętrznej

WT-506

Stół roboczy pod urządzenia autoryzacji

VI-505

Interfejs kontrolera Fiery (tylko C280)

IC-412

Kontroler Fiery - profesjonalny kontroler druku kolorowego (tylko
C280)

AU-101. AU-102

Przystawki skanowania danych biometrycznych

AU-201

Przystawka skanowania kart dostępu

LK-101 v2

Licencja i-Option. Przeglądarka www, panel obrazu

LK-102

Licencja i-Option. Udoskonalone PDF

LK-105

Licencja i-Option. Przeszukiwalne pliki PDF

UK-203

Pamięć dla i-Option

SC-507

Zestaw bezpieczeństwa (funkcje Copy Guard i Password Copy)
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