ineo 4050
monocromático | 40 ppm

Os benefícios
de um equipamento de
Para os utilizadores de escritório que querem funcionalidade avançada, elevada produtividade, garantir a segurança de dados e afabilidade para ambiente de um equipamento de
escritório A4, a ineo 4050 da Develop é a solução ideal. Seja qual for o seu negócio ou indústria, este multifuncional monocromático irá satisfazer todas as necessidades documentais de
pequenos e médios grupos de trabalho. Além disso, as várias caraterísticas comuns entre este
equipamento A4 e os sistemas A3 da Develop permitem que irá sentir-se à vontade num
instante ao trabalhar com qualquer um destes equipamentos.

Intuitivamente fácil de usar

Com a infra-estrutra de TI a tornar-se cada vez mais complexa em muitos escritórios, irá achar mais agradável o
conceito de operação intuitivo e simples da ineo 4050. A
sua operação auto-explicativa que é comum em todos os
equipamentos A4 e A3 da Develop minimiza a formação
inicial e elimina as experiências frustrantes que muitos
utilizadore sentem com os equipamentos multifuncionais que são difíceis de operar e facilita os trabalhos de
rotina como imprimir, copiar, digitalizar e fax. Essa facilidade de uso deste equipamento de escritório começa com
o seu painel tátil a cores de 7 polegadas que inclina em
duas posições para satisfazer as necessidades diferentes
de utilizador. O seu conceito de operação inclui gestos de
multi-toque como por exemplo tapping e flick scrolling
que conhece do seu smartphone. E finalmente irá achar o
painel de operação bem estruturado e auto-explicativo. É
isso que pretendemos com facilidade de uso.

Funcionalidade avançada para uma
produtividade melhorada
Se precisar de um equipamento avançado A4 monocromático, a ineo 4050 é claramente a solução certa. A
configuração standard já inclui caraterísticas muito úteis
como por exemplo um alimentador de documentos
frente e verso (45 imagens por minuto em p/b e 30 a
cores), uma capacidade de papel de 650 folhas (expansível até 2,300 através de cassetes opcionais), um controlador de impressão com PCL e PostScript, impressão e
cópia em duplex, memória de 2 GB e um disco rígido de
320 GB. Os opcionais incluem uma função de agrafar,
impressão de códigos de barra e de fontes Unicode. O
benefício que tira desta funcionalidade avançada é uma
produtividade melhorada em tarefas documentais de
rotina.

e escritório avançado
LK-106
Fontes código de barra

SX-BR-4600
LAN sem fios

SK-501
FK-512
Agrafos de substituição Kit fax

LK-107
Fontes Unicode

Amigo para o ambiente –
e a sua carteira

A ineo 4050 não apenas ajuda a sua consciência
verde, também poupa-lhe dinheiro, p.e. pela redução
da sua fatura de eletricidade. Isso é possível pelo
baixo consumo energético por semana do sistema que
é especialmente impressionante no modo poupança.
Somando a isto a aplicação de materiais amigáveis
para o ambiente na construção da ineo 4050 e tornase claro porque este equipamento recebeu o selo
ambiental da certificação Energy Star e Blue Angel.

FS-Po2
Finalizador/agrafador

LK-108
Fontes OCR A e B

MK-P03
Kit montagem

KP-P01
Teclado numérico

Leitor de cartões ID
para várias tecnologias de cartão ID

LK-111
Cliente ThinPrint

or

PF-P11
Cassete 250 folhas*

PF-P12
Cassete 550 folhas*

* Por favor tome nota:
até 3 cassetes PF-P11 ou
PF-P12 podem ser
combinados

SCD-4000e
Mesa simples

ineo 4050

Funções de cópia

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB 1.1, USB 2.0

Ajustes (contraste, nitidez, densidade de imagem), cópia de prova, cópia BI, separar/agrupar,
seleção original, 2-em-1, 4-em-1

Driver

Dados gerais

Windows XP (32/64)

Tipo de equipamento

Windows Vista (32/64)

Sistema consolo (scanner integrado)

Windows 7 (32/64)

Velocidade de impressão e cópia

Windows 8 (32/64)

> A4

Windows Server 2003 (32/64)

Até 40 ppm

Windows Server 2008 (32/64)

Especificações fax (opcional)
Compatibilidade
G3/Super G3; MH, MR, MMR, JBIG; iFax
Taxa de transferência/vel. de transferência
33.6kbps; aprox. 3 seg. (A4, V.34, JBIG)

Windows Server 2008 R2 (64)

Sistema de impressão
Laser
Gradação
256
Alimentação de papel
> Standard: 650 folhas, máx. 2,300 folhas
> 1 x cassete 550 folhas (A6–A4, 60–120 g/m2)
> Bypass 100 folhas (A6–A4, 60–163 g/m2) para
papel comum, envelopes, acetatos, papel pesa
do
> Unidade duplex (A4, 60–90 g/m2)
Formato de papel

Windows Server 2012 (64)

Memória fax

Macintosh OS X Ver. 10.2.8 ou superior

Partilhada com a copiadora

Linux

Funções de fax

Funções de impressão

Polling, diferimento de tempo, PC-Fax, até 400

Impressão direta de ficheiros PCL, PS, TIFF, XPS,

programas de trabalho, receção para pasta confi-

PDF, PDF encriptado e OOXML (DOCX, XLSX,

dencial

PPTX), impressão segura, marca de água,
impressão de prova

Especificações scanner

para até 20 folhas por conjunto (+ agrafos de
substituição)

Tipo de digitalização
Digitalização twain de rede, digitalização WSD

Área de impressão

489 x 561 x 482 mm (sem opcionais)
Peso
Aprox. 24 kg (sem opcionais)
Eletricidade
220 – 240 V / 5o/60 Hz

Especificações impressora
Controlador
Controlador integrado 800 MHz
Memória
O controlador utiliza a memória do sistema (2
GB),
Disco rígido de 320 GB standard
Resolução

> Kit instalação para funcionalidade fax

Velocidade de digitalização

> Leitor de cartões ID

Máx. 45/30 ipm (cor/pb)

> Mesa

Formato de originais

> Impressão fontes código de barra (i-Option)

Máx. A4

> Impressão fontes Unicode (i-Option)

Formatos de digitalização

> Impressão fontes OCR A e B (i-Option)

TIFF, PDF, PDF compacto, JPEG, XPS, PDF/A

> Conetividade ThinPrint (i-Option)
> LAN sem fios

Endereços de digitalização
Máx. 2,100 (singular + grupo)

Soluções de software
> store+find (opcional)
> convert+share (opcional)

Especificações copiadora
Alimentador de documentos
> Alimentador de documentos duplex
> 50 folhas (máx. 120 g/m2)

TCP/IP (IPv4 / IPv6), SNMP, HTTP, IPP, IFAX
Emulação
PCL5e/c, PCL 6 (XL 3.0), PostScript 3, XPS, PDF 1.7

> Enterprise Device Manager
> Enterprise Authentication Manager (opcional)
> WebConnection

1–999

Protocolos de rede

> Data Administrator
> Enterprise Account Manager (opcional)

> máx. 216 x 356 mm
Multicópia

Máx. 1,200 x 1,200 dpi

todas as combinações possíveis)
> Funcionalidade fax

Máx. 600 x 600 dpi

Dimensões (w x h x d)

> Cassetes de papel (3 x 250/550 folhas,
> Teclado numérico em vez do painel tátil

Resolução

206 x 346 mm

Opcionais
> Finalizador interno com capacidade de agrafar

Scan para E-mail/FTP/SMB/USB/HDD/WebDAV,

Máx. 216 x 356 mm

Cloud Printing Ready

Interfaces

> ineo Remote Care (opcional)

Zoom
25–400 % em passos de 0.1 %
Primeira cópia A4
8.5 segundos
Memória
2 GB
Disco rígido
320 GB standard
Resolução
max. 600 x 600 dpi
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Tel: +351 219 492 000

Todos os dados relativos à capacidade de papel no alimentador de documentos, os
opcionais de finalização e as cassetes de papel se aplicam ao papel de 80 grs a menos
que seja expressamente indicado o contrário. Todos os dados relativos à velocidade de
impressão, digitalização ou fax se aplicam a papel DIN A4 de 80 grs a menos que seja
expressamente indicado o contrário.
Todas das especificações relativas a gramagens de papel referem-se a material recomendado pela Konica Minolta. Todas as especificaçõe técnicas correspondem aos dados
disponíveis à data de impressão. Konica Minolta reserva o direito de realizar alterações
técnicas.
Develop e ineo são marcas registadas ou marcas comerciais da Konica Minolta
Business Solutions Europe GmbH.
Todas as outras marcas ou nomes de produtos são marcas registadas ou comerciais dos
respectivos fabricantes. Konica Minolta não se responsabiliza nem assume quaisquer
garantias em relação a estes produto.
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