ineo 364e

monocromático | 36 ppm

Facilidade de uso aumenta
a produtividade no escritório
Estes equipamentos multifuncionais a preto & branco não apenas possuem
todas as funções essenciais que um escritório moderno necessita, também
oferecem uma ampla gama de caraterísticas que os torna especialmente interessantes para empresas de engenharia, arquitetos, companhias de seguros,
bancos, estabelecimentos de educação, bibliotecas, e no fundo todo o setor
público. O que os funcionários de escritório de todos estes setores exigem é
um equipamento de escritório que é muito fácil de usar. Afinal, as tarefas
de rotina como imprimir e copiar ocupam muito tempo que os funcionários
de escritório podem aplicar no seu trabalho principal. São exatamente essas
necessidades que a linha ineo a preto & branco da Develop satisfaz.
Cada um destes equipamentos multifuncionais de escritório – a ineo 224e, a
ineo 284e, a ineo 364e, a ineo 454e e a ineo 554e – não é apenas fácil de usar,
mas também oferece uma grande variedade de caraterísticas para facilitar as
tarefas diárias. Ao poupar tempo aos utilizadores na impressão, cópia ou digitalização, eles podem voltar mais rapidamente ao seu trabalho normal. E isso
irá ajudar acelerar a produtividade.

ineo 364e com alimentador de documentos dual scan (DF-701), finalizador de
brochuras (FS-534SD), cassete de papel
(PC-210) e tabuleiro banner (BT-C1e)

Painel personalizável

ineo 364e com alimentador de documentos (DF-624) e
cassete de grande capacidade (PC-410)

Operação tipo smartphone

Pelo facto que, hoje em dia, a maioria das pessoas tem um
smartphone ou tablet, estarão totalmente à vontade com
o conceito de operação multi-toque deste equipamento de
escritório ineo.
A sua operação intuitiva é baseada na forma como são
usados os smartphones ou tablets para garantir que todos
se sentem à vontade ao trabalhar como uma ampla gama
de funções. Num ambiente de escritório isto poupa tempo
e ajuda a melhorar a produtividade. Se o equipamento
ineo estiver instalado em ambientes públicos, p.e. numa
biblioteca ou universidade, esta operação tipo smartphone garante que até mesmo utilizadores com pouca
experiência se sentirão imediatamente à vontade com
este equipamento multifuncional.

Seja qual for o tipo de equipamento multifuncional a
preto & branco que esteja a ser usado, terá inevitavelmente uma quantidade de utilizadores em grupos
de trabalho, equipas ou departamentos de várias
dimensões. Uma caraterística destes multifuncionais
ineo, o seu painel de operação personalizável, é especialmente útil em ambientes com vários utilizadores.
Isto significa que cada utilizador pode escolher, a partir
de uma ampla gama de caraterísticas e funções, as que
quer no seu painel de operação – além disso várias aplicações podem ser descarregadas através do painel de
operação para fornecer um grau adicional de personalização. As vantagens são óbvias: acesso instantâneo a
funções frequentemente usadas e poupança de tempo
em tarefas de rotina no escritório. E mais, a tecnologia
avançada da Develop permite a personalização total
da interface de utilizador ou até aplicações inteiras,
p.e. para colocar uma mensagem corporativa, logo da
empresa ou informação de suporte diretamente no painel de operação.

ineo 364e – Usabilidade no seu melhor.

Funcionalidade extensiva
A ineo 364e oferece uma ampla gama de funções standard e opcionais que são altamente úteis e fáceis de usar.

Elevado desempenho na digitalização
>		 Com até 160 imagens por minuto a ineo 364e é invulgarmente
rápida para um sistema da sua classe. Também oferece uma
ampla escolha de funções de digitalização. Pelo facto que
pode digitalizar um documento diretamente para um formato Word (.docx), Excel (.xlsx), PowerPoint (.pptx) ou PDF
pesquisável, já não precisa de converter documentos de forma
manual e pode imediatamente começar a trabalhar com o
ficheiro. Pode distribuir os documentos digitalizados em várias formas, p.e. enviá-los como e-mails ou transferí-los para
uma pasta Windows ou servidor FTP. Tudo isso poupa-lhe
muito tempo e esforço na trabalho diário de escritório!

Soluções inteligentes para processos de
trabalho otimizados
>		 As soluções de software da Develop substituem operações
manuais demoradas com processos automatizados. Com
convert+share, por exemplo, poderá digitalizar um documento
em vários formatos de ficheiro e a seguir enviá-los diretamente onde quer que seja, por exemplo, Google Docs, Evernote
ou Microsoft SharePoint. E store+find ajuda-lhe localizar
qualquer documento de forma fácil e rápido – através do
teclado ou função de procura por texto integral.

Flexibilidade extensiva de acabamento e de suportes
>		 Funções como a criação de cadernos, agrafar,
furar, impressão de banner e dobra de carta mais uma
ampla escolha de suportes de impressão garantem que
pode produzir quase todo o tipo de documentos.

Impressões impressionantes
>		 O motor de impressão e o toner HD inovador são afinados para entregar impressões nítidas de 1,200 dpi e
fontes pequenos de fácil leitura.

– usabilidade excelente
Painel tátil cativo
> Com funções como flick, drag&drop e pinch
in&out o painel a cores de 9 polegadas
inclinável é tão simples de usar quanto um
smartphone ou tablet. Assim a maioria dos
utilizadores não precisa de aprender nada de
novo. Além disso, o painel pode ser personalizado para o uso à medida.

Gestão remota conveniente
>		 O sistema pode ser gerido através de qualquer
navegador web a partir de um pc. A manutenção
instantânea é possível graças à função de operação
remota no painel. E mais, poderá visualizar o painel
de operação do equipamento num tablet Android
através de uma app dedicada e a seguir, por exemplo, escolher as configurações de um trabalho de
impressão apesar do equipamento estar num outro
lugar no edifício. ineo Remote Care permite a monitorização do estado do sistema pelo seu concessionário Develop. Assim, será automaticamente
notificado quando o toner esteja a acabar para garantir que nunca irá ficar sem toner poupando-lhe
tempo e esforço. Além disso, o sistema está sempre
disponível – assim como deve ser.

Várias possibilidades de autenticação
>		 Acesso seguro ao sistema é garantido pelas várias formas de autenticação: palavras passe, digitalização das
veias de dedo e cartões de aproximação.

Garantir a segurança de dados
>		 Hoje em dia, qualquer sistema de escritório que esteja
integrado numa rede empresarial ou que tenha o seu
próprio disco rígido, tem de ser protegido de forma
adequado, como qualquer outro tipo de equipamento
de TI. Graças às caraterísticas de segurança como por
exemplo IPsec, encriptação de e-mail por S/MIME e
filtragem IP, todas as formas de comunicação de sistema ou transferência de documentos é totalmente
segura. Toda a informação armazenada no disco rígido
do sistema também está protegida contra o acesso não
autorizado pela tecnologia de encriptação de dados e,
se necessário, pela eliminação de dados. A garantia de
segurança em conformidade com os padrões internacionais como por exemplo ISO 15408 EAL3 e IEEE 2600.1
– para a sua paz de espírito!

Afabilidade ecológica excelente
>		 O baixo consumo energético, os custos de operação
económicos e o conceito ambiental inteligente do sistema foram premiados pelos certificados ecológicos como
por exemplo Energy Star. E esse tipo de afabilidade
ecológica também é bom para a sua carteira!

Uma família
económica e ecológica
Seja qual for o equipamento monocromático que escolhe na linha ineo, pode ter
a certeza de três coisas: uma familiaridade baseada em caraterísticas e funções
partilhadas, eficiência energética e ecológica. Três qualidades que garantem um
rápido retorno do seu investimento nestes equipamentos multifuncionais.
Conhecer um – operar muitos

Todos os multifuncionais ineo da gama cor e preto
& branco partilham agora caraterísticas e funções
comuns para maximizar a facilidade de uso. Esta
caraterística é particularmente útil num ambiente
com vários equipamentos numa empresa maior ou
instituição pública. Não importa que equipamento
um funcionário quer utilizar, irá parecer familiar num
instante. Isso também poupa muito tempo em tarefas
de rotina no escritório.

Económicos e ecológicos

Estes sistemas a preto & branco vêm com várias caraterísticas ecológicas que reduzem o consumo energético
com mais de 40% comparado com os modelos anteriores.
Enquanto este tipo de economia poupa dinheiro, outras
caraterísticas verdes são ecológicamente benéficas. E isso
significa que a linha ineo “e” da Develop não é apenas
bom para o ambiente, mas também acelera as credenciais verdes do proprietário.

ineo 364e com alimentador de documentos
dual scan (DF-701), finalizador de brochuras
(FS-534SD) e cassete de papel (PC-210)

LK-101 v3
Navegador web

LK-102 v3
PDF encriptado ou
PDF/A(1a/1b)

LK-105 v3
PDF pesquisável

LK-107
Fontes Unicode

LK-106
Fontes código de
barra

LK-108
Fontes OCR

LK-111
Cliente Thinprint

KH-102
Suporte teclado
FK-511

FK-511

Placa de fax Placa de fax
2ªa linha
1ª linha

LK-110
Vários formatos de ficheiro incl. DOCX e XLSX

or

UK-204
Extensão de memória
(2 GB de memória)
PK-519
Kit furação

FS-533
Finalizador
interno

DF-701 Alimentador de
documentos Dual scan

JS-506
Separador de trabalhos

EK-606
Kit hub USB

EK-607
Kit hub USB + Bluetooth

DF-624
Alimentador de documentos

AU-102
Kit autenticação biométrica

OC-511 Tampa originais

or

WT-506
Mesa
suporte

SC-508
Kit copy guard (necessário
2x se DF-701
estiver instalado)

KP-101
Teclado
numérico

SX- BR-600
LAN sem fios
UK-208
WLAN para painel
Android

or

UK-209
Placa DS para painel
Android (não necessário
se DF-701 estiver instalado

BT-C1e
Tabuleiro
Banner

PK-520
Kit
furação

Leitor de cartão ID
Várias tecnologias
de cartão ID

FS-534SD
Finalizador de
brochuras

MK-735
Kit montagem para dispositivo de autenticação
por cartão ID local

or

PC-210
Cassete de papel 2 x 500 folhas

FS-534
Finalizador/agrafador
50 folhas

DK-510
Mesa simples

PC-110
Cassete de papel 1 x 500 folhas

PC-410
Cassete de papel 2,500 folhas

ineo 364e
Dados gerais
Velocidade de impressão e cópia
> A4: máx. 36 ppm
> A3: máx. 18 ppm
Sistema de impressão
Laser
Gradação
256
Alimentação de papel
> Standard: 1,150 folhas, máx. 3,650 folhas
> Cassete universal 500 folhas
(A5 – A3, 52 – 256 g/m2)
> Cassete universal 500 folhas
(A5 – SRA3, 52–256 g/m2)
> Bypass 150 folhas (A5– SRA3, largura: 90 mm
a 320 mm, comprimento: 139.7 a 1,200 mm,
60– 300 g/m2) para papel comum, envelopes,
acetatos, papel pesado, papel banner
Formato de papel
A6–SRA3, formatos de papel individualizados;
papel banner, máx. 1,200 x 297 mm
Área de impressão
Área máx. de impressão para o formato SRA3:
307.1 x 437.1 mm; para o formato 311.1 x 457.2 mm:
302.7 x 448,7 mm
Tempo aquecimento
Apróx. 20 segundos
Dimensões (w x h x d)
615 x 779 x 685 mm (sem opcionais)
Peso
Apróx. 76.5 kg (sem opcionais)
Eletricidade
220 – 240 V, 50/60 Hz; menos de 1.58 kW (sistema)
Cloud Printing Ready

Especificações impressora
Controlador
Controlador integrado com 800 MHz
(arquitetura SoC)
Memória
Memória sistema standard 2,048 MB,
Disco rígido sistema standard 250 GB
Resolução
Máx. 1,800 x 600 dpi (com tecnologia Smoothing)
Modo alta qualidade: 1,200 x 1,200 dpi
Protocolos de rede
TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI,
AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP

Emulação
PCL6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Interfaces
Ethernet 10 BaseT/100 BaseT/1000 BaseT, USB 2.0
Driver
Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64),
Windows 8 (32/64), Windows Server 2003 (32/64),
Windows Server 2008 (32/64), Windows Server
2008 R2 (64), Windows Server 2012 (64), Apple OS
X 10.x, Unix, Linux, Citrix
Funções de impressão
Impressão direta de ficheiros PCL, PS, TIFF, XPS,
PDF, PDF encriptado e OOXML (DOCX, XLSX,
PPTX); mixmedia e mixplex; Programação de trabalhos “Easy Set”; sobreposição; marca de água;
proteção de cópia; impressão carbon copy

Especificações de digitalizador
Tipo de digitalização
Scan-para-E-mail/FTP/Box (HDD)/PC (SMB)/
WebDAV/Me/Home/USB/DPWS, Twain rede
Resolução
Máx. 600 x 600 dpi
Velocidade de digitalização
Máx. 160 ipm (cor/preto & branco)

Especificações fax (opcional)
Compatibilidade
G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFax
(iFax standard)
Taxa/ velocidade de transferência
33.6 kBits/s, < 3 seg. ITU-No. 1
Memória fax
Utiliza a memória do sistema
Funções de fax
Polling, desfasamento de tempo, PC-Fax, Receção em
caixa confidencial, Receção por E-mail/FTP/SMB,
até 400 programas de trabalho

Opcionais
>
>
>
>

>

>

Formato de originais
Máx. A3
Formatos de digitalização
JPEG, TIFF, PDF, PDF compacto, PDF encriptado,
XPS, XPS compacto, PPTX

>

Opcional: PDF/A 1a e 1b, PDF pesquisável,
PPTX pesquisável, DOCX/XLSX pesquisável

>
>
>

Endereços de digitalização
2,100 (singular e grupos), suporte LDAP

Especificações copiadora
Alimentador de documentos
Até 100 originais; A6–A3; 35–163 g/m2;
RADF ou ADF Dualscan disponível
Multi-cópia
1 – 9,999
Zoom
25 – 400 % em passos de 0.1 %, auto-zoom
Primeira cópia A4
5.3 segundos
Memória
2 GB RAM
Disco rígido
250 GB

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Alimentador de documentos dual scan (100 folhas)
Alimentador de documentos (100 folhas)
Tampa original
Finalizador interno; agrafa até 50 folhas multiposição: capacidade de empilhamento máx.
500 folhas e kit furação opcional (2/4 furos)
Finalizador externo; agrafa até 50 folhas:
capacidade de empilhamento máx. 3.200 folhas +
100 folhas pelo tabuleiro interno e kit furação
opcional (2/4-furos)
Finalizador externo; dobra até 20 folhas e agrafa
até 50 folhas, máx. 2,200 folhas + 100 folhas
pelo tabuleiro interno e kit furação opcional (2/4furos)
Separador de trabalhos, capacidade máx 200
(150/50) folhas
Cassete de papel (500 folhas)
Cassetes de papel (2 x 500 folhas)
Cassete de grande capacidade para 2,500 folhas
(A4)
Mesa
Teclado numérico
Tabuleiro banner
Mesa de trabalho
Unidade fax
Kit segurança
Suporte teclado
Kit interface USB
Kit interface USB com bluetooth
Kit autenticação biométrica
Várias soluções de cartão
Kit montagem para leitor de cartão
Kit carimbo envio para documentos
i-Option (funções adicionais)
Adatador WLAN
Kit para controlo remoto Android

Soluções de software

Resolução
600 x 600 dpi
Funções de cópia
Capítulo, inserção de capa e página; cópia de
prova (impressão/ecrã); impressão de teste para
ajustes; funções de arte digital; memória de
trabalho; modo poster; repetição imagem; sobreposição (opc.); carimbo; proteção de cópia

> store+find (opc.), convert+share (opc.), Aplicações
Personal (opc.), Enterprise Suite (opc.),
Data Administrator (contas de utilizador & centros
de custo), Soluções de cartão (opc.), suporte Unix/
Linux, suporte SAP, EveryonePrint (opc.), PCounter
(opc.)

Konica Minolta Business Solutions Portugal, Lda.

Todos os dados relativos à capacidade de papel no alimentador de documentos, os
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opcionais de finalização e as cassetes de papel se aplicam ao papel de 80 grs a menos
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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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