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Mérvadó
    különbségek

ineo 421 tűzős lyukasztós finisherrel 
FS-523, Nagykapacitású papírkazet-
tás gépasztallal PC-407 papírkazet-
tás gépasztallal LU-203

Milyen fekete-fehér készülékre lenne szük-
sége? Egy olyanra, amely nyomtat, másol, 
szkennel és faxol egyben?  Gyors nyom-
tatást és szkennelést szeretne elérni? Na-
gyobb memóriára van szüksége, hogy véget 
vethessen a nem kívánatos késlekedések-
nek? Nagy hangsúlyt fektet a biztonságra? 
Fontos a nagy papírkapacitás hogy elkerülje 
a hosszabb leállási időt?

Az ineo 361/421/501 mind ennél többet kí-
nál. Multifunkciós eszközök , mely másol, 
nyomtat, szkennel és faxol. Nemcsak a leg-
újabb technológiát és funkciókat használják 
a maximális teljesítmény elérése érdekében, 
hanem egy exkluzív küsőt kapott, mely bár-
mely irodai környezetben egy vonzó elem-
ként jelenik meg.

A készülékek megbízhatóan működnek, 
melynek köszönhetően biztosított a sta-
bil teljesítmény az egész életciklus alatt. A 
rendszer kiemelt funkciói közé sorolható a 

rendkívül gyors duplex nyomtatás, a bizton-
ságos nyomtatás, széleskörű  szkennelés, 
egyedi felhasználó fiók, felhasználói azono-
sítás és a költségfigyelés. Továbbá hangsú-
lyozandó a berendezések kompakt  kialakí-
tása, egyszerű kezelhetősége, amely főként 
a nagy színes érintőképernyős kijelzőnek 
köszönhető.

Az a feltevés, hogy minden irodai készülék úgyanúgy néz ki és úgyanúgy mükő-
dik helytelen.Az  ineo 361/421/501 más és nemcsak a küsejét tekintve. Számos 
olyan kiemelt tulajdonsággal rendelkeznek, melyek révén észrevehető a különb-
ség a mindennapos dokumentumelőállítás során.

4-az-1-ben funkcionalítás – professzionális minőséggel párosítva



Egyszerű kezelhetőség:

>  Nagy, színes érintőképernyő (....)
>  Felhasználó azonosítás
>  Költségfigyelés

Szkennelés:

>  E-mail címre szkennelés:
Egyszerűen küldhetők email címre 
szkennelt dokumentumok PDF és TIFF 
formátumban.

>  Boxba szkennelés:
(opciós merevlemez szükséges)
Maximum 1000 felhasználói fiók létre-
hozása lehetséges, a fájlok megosztására 
és tárolására.

Másolás:

>  Sebesség A4:
36/42/50 lap/perc másolásban és 
nyomtatásban

>  Sebessség A3:
23/23/27 lap/percmásolásban és 
nyomtatásban

>  Minőség:
Kiváló minőség biztosítása, mely a 
polimerizált tonernek köszönhető

Az Ön előnyei:
>  Gyors másolási sebesség (36/42/50 lap/perc)
>  Gyors szkennelési sebesség (70 lap/perc)
>  Széleskörű szkennelési megoldások
>  Tökéletes adatbiztonság
>  Maximum 5 650 lap papírkapacitás



Exkluzív külső
LED jelzések, informatív ...

Befejezési műveletek sokasága
Moduláris felépítés, széles választási lehetőség -
tűzés, lyukasztás, hajtogatás, kisfüzet készítés

USB nyomtatás/szkennelés

Pendrive-ra szkennelés, és pendrive-ról közvetlen 
nyomtatás

Széleskörű faxolási megoldások (opció)
E-mail címre továbbítás, felhasználói fiókba vagy PC-re 
mentés, PC és Internet fax

Egységes nyomtatási driver
Standard ineo nyomtatási driver minden nyomtatási 
nyelvhez

Tökéletes biztonság

Kódolt PDF nyomtatás, szkennelés SSL kódolás, opciós 
biztonsági chip a merevlemez kódolásához

Megkülönböztető „jelek”

>

>

>

>

>

>



Kiváló szkennelés
Gyors szkennelés (70 lap/perc). 
email-re, USB-re, PDF és TIFF 
fájl formátumban

Felhasználói fiók (opció)
....., max. 1 000 felhasználói fiók, hozzáférési 
jogok rugalmas kezelése

Nagy, színes érintőképernyő
Egyszerű navigáció, egyszerű kezelhetőség, 
alapvető információk

Biometrikus azonosítás
Ujj érhálózat azonosítás a fokozott biz-
tonságért, vagy IC-kártya hitelesítés

Egyszerű felhsználói regisztrálás 
és adminisztráció
Ingyenes firmware, Web Connection, webes 
hozzáférés a felhasználói fiókokhoz

100%-os duplex sebesség
Simplexben és duplexben is ugyanolyan 
sebességre képes

Egyedülálló toner
Kiváló minőség, tartósság, számos 
média kezelés, alacsony fixálási 
hőmérséklet, alacsony energiafo-
gyasztás, UV sugárzás állása
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ineo361/421/501
Az ideális választás

Befejezési műveletek:

A finishelési opcióknak köszönhetően ren-
geteg idő és erőfeszítés spórolható meg nagy 
mennyiségű dokumentumok előállításá-
hoz. Az ineo 361/421/501 számos opciót kí-
nál, mint például a beépített tűzős finisher 
vagy nagy „... type” tűzős finishert. Az opci-
ós befejezési műveletek közt megtalálható 
a címezhető tálca, 4 pontos lyukasztás,  50 
lapos tűzés, szortírozás, kisfüzet készítés, ol-
dal számozással és dátummal ellátva.

Gyors szkennelés és archiválái lehe-
tőség:

Az ineo 361/421/501 készülékekkel egysze-
rűen köüldhetők szkennelt dokumentumok 
e-mail címre és felhasználói fiókba, SMB-re, 
és mindezt gyorsan. A standard automa-
tikus lapadagolóval max. 70 kép (300 dpi) 
szkennelhető percenként. A gyors sebessé-
gének köszönhetően ideálissá válnak ezen 
eszközök a dokumentumok, számlák, meg-
rendelők gyors digitalizálására....

Költségfigyelés és adatbiztonság:

Az adminisztrátorok hozzáférési és egyéb 
jogokat rendelhetnek felhasználókra vagy 
munkacsoportokra nézve. Funkciókorlátok 
és limitek állíthatók be, (ki mennyit nyom-
tathat, színes funlció, max. letiltás stb.)  
A készülékkel 1 000 költséghely hozható lét-
re:
A kompakt biztonsági csomagunknak kö-
szönhetően az információk biztonságosan 
kezelhetők, továbbá megelőzhetőek a bizal-
mas adatokhoz történő jogosulatlan hozzá-
férések.



FK-502
Fax egység

ML-503
2. vonalas 
faxegység

MK-708
Fax bélyegző egység

SC-505
Biztonsági chip

AU-101
Biometrikus azonosító 
egység

AU-201
IC- kártya azonosító 
egység

SC-509
Merevlemez

EK-703
USB 

IC-207
Nyomtatásvezérlő

LU-203
Papírkazettás  

gépasztal

DK-506
Gépasztal

PC-407
Nagykapacitású 

papírkazettás  
gépasztal

PC-206
Papírkazettás  

gépasztal

RU-507
Továbbító egység

FS-523
Tűzős, lyukasztós 
finisher

PU-501
Lyukasztó 
egység

OT-602
Kiegészítő és 
laprendező tálca

FS-522
Beépíthető 
finisher

MT-502
Címezhető tálca

SD-507
Gerinctűző és 
hajtogató egység

OT-504
Kidobó tálca

WT-502
Munkasztal

JS-502
Munkaszeparátor  tálca



ineo 361/421/501
Műszaki tulajdonságok

Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében ja-
vasoljuk, hogy csak eredeti kellékeket, alkatrészeket használjon. A 
kiadványban szereplő adatok tájékoztató jellegűek. Ezen információ-
kat a Develop előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja. A  Develop 
szerkesztési és nyomdai hibákért nem felel. 
Minden márkanév a jogos tulajdonosához tartozik.

A kiadvány a Develop tulajdonát képezi. Bárminemű változtatásához 
a Develop engedélye szükséges.

Az Ön Develop partnere:

Másolási tulajdonságok

Másolási, nyomtatási sebesség (A4):
36 lap/perc (ineo 361)
42 lap/perc (ineo 421)
50 lap/perc (ineo 501)

Másolási, nyomtatási sebesség (A3):
23 lap/perc (ineo 361)
23 lap/perc (ineo 421)
27 lap/perc (ineo 501)

Nyomtatási rendszer:
Lézer

Féltónus:
256 szürkeárnyalat

Papírkapacitás:
Standard 1 150 lap
Max. 5 650 lap

Papírméret:
A5-A3 
A6-A3 (kézitálcából)

Papírsúly:
60-210 g/m2 (kézitálcából)
60-90 g/m2 

Duplex egység:
A5-A3, 60-105 g/m2

Felfűtési idő:
kevesebb, mint 30 mp 

Méretek (szél. x mag. x mély.):
677 x 708 x 895 mm

Tömeg:
kb. 97 kg

Teljesítményigény:
220-240V, 50 Hz
Max. 1,3 kW

Nyomtatási tulajdonságok

Kontroller:
Beépített kontroller 600 MHz

Memória:
1 GB

Merevlemez:
60 GB (opció)

Felbontás:
2 400 x 600 dpi

Faxolási tulajdonságok (opció)

Fax standard:
G3/Super G3

Kodólás:
MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

Fax modem:
33,6 Kbps

Fax memória:
Másológéppel megosztva

Fax funkciók:
Broadcast, polling, időzített, PC-Fax, memóriába 
vétel, fax továbbítás

Opció

> Finisher 50-lapos  tűzés és 4-pontos lyukasztás 
max. 3,250-lap kapacitás
> Beépíthető finisher sarok és 2 pontos tűzés, max. 
1,200-lap kapacitásig
> Munkaszeparátor tálca, max. 350-(250/100) lap 
kapacitásig
> 100 lapos kimeneti tálca
> 2 x 500 lapos papírkazetta (A5-A3, 60-105 g/m2)
> 2 x 1 250 lapos papírkazetta (A5-A3, 60-105 g/m2)
> Nagykapacitású papírkazetta 2 000 lap 
   (A4, 60-105 g/m2)
> PCL/PS Controller
> USB nyomtatási interfész
> Biztonsági chip
> Mount kit for 1. és 2.  fax egység 
> 60 GB merevlemez
> Fax egység
> Biometric azonosító egység
> IC azonosító egység
> Kártya IC kártya azonosításhoz
> Munkasztal

Hálózati protokoll:
Nibble/ECP, EtherTalk, IPX/SPX, TCP/IP, 
SNMP, SMTP/POP3, HTTP, Netware, NDPS, 
IPP, Apple Talk

Emuláció:
PCL 5e/6, PostScript 3

Interfész:
Ethernet 10/100/1000 BaseT,
USB 2.0 (opció) 

Meghajtók:
Windows 2000/2003/XP/XP64/Vista, Mac 
OS 9.x/10.x, Unix, Linux 

Szkennelési tulajdonságok

Szkennelési módok:
e-mail/FTP/iFAX/BOX/SMB/USB,
Opció: hálózati TWAIN-Szkennelés 

Felbontás:
600 x 600 dpi

Szkennelési sebesség:
70 lap/perc (200 dpi)

Eredeti méret:
Max. A5-A3

File formátumok:
PDF, TIFF , XPS (opciós merevlemezzel)

Másolási tulajdonságok

Eredeti lapadagoló:
A5-A3,
80 lap, max. 128 g/m2,

Másolatszám:
1-999

Kicsinyítési-nagyítási arány:
25-400 %, akár 0,1 %-os lépésekben is

Első másolat:
kevesebb, mint 3,6 mp 

Memória:
1 GB

Merevlemez:
60 GB (opció)

Felbontás:
2 400x600 dpi


