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A próxima 
geração 

em multifuncional A4 a cores
Até agora, muitos equipamentos multifuncionais A4 a cores eram pobres em caraterísticas.
A única forma de garantir uma ampla gama de funções e caraterísticas e um elevado nível de 
conveniência de operação era investir num equipamento A3 mais caro. Mas isso agora pert-
ence ao passado. Com o lançamento da ineo+ 3850, a Develop oferece um equipamento mul-
tifuncional A4 cheio de caraterísticas que satisfaz todas as necessidades de pequenas empre-
sas ou empresas no início da sua atividade, pequenos e médios grupos de trabalho e escritóri-
os em casa seja qual for o setor do mercado.

Operação tipo smartphone
Os utilizadores no escritório queixam-se muitas vezes 
acerca da dificuldade de operação de equipamentos 
multifuncionais. É por isso que uma das principais 
prioridades na conceção da ineo+ 3850 foi garantir a 
facilidade de uso conveniente. Isso começa, onde 
devia, com o painel tátil a cores de 7 polegadas e o seu 
conceito de operação. Os utilizadores de smartphones e 
tablets imediatamente irão sentir-se confortáveis 
porque o conceito de operação multi-toque intuitivo 
por trás do painel tátil parece logo conhecido. Os 
menus do sistema são bem estruturados e a interface 
de utilizador bem desenhado. 
Assim, qualquer utilizador de escritório será capaz de 
operar este equipamento em pouco tempo – sem con-
sultar o manual – e efetuar trabalhos documentais 
diários de forma rápida e fácil.   

Amigo para o ambiente
Cada vez mais empresas apercebem-se da importância 
de eficiência energética em equipamentos de escritório 
que estão o dia inteiro ligados e talvez também toda a 
noite. Isto é um dos pontos fortes da ineo+ 3850. O seu 
consumo energético médio mensal é baixo e utiliza 
pouca ou nenhuma eletricidade no modo de suspen-
são. Estas são considerações principais de ponto de 
vista do custo total de propriedade, bem como o facto 
que o equipamento é feito de materiais amigáveis 
para o ambiente. Desta forma investir numa ineo+ 
3850 não é só interessante para a sua carteira, também 
faz sentido comercial – e não afeta de forma nenhuma 
a sua imagem verde. Afinal, a ineo+ 3850 vem com a 
certificação Energy Star e Blue Angel, ambos  normas 
ambientais internacionalmente reconhecidas.



DK-P03
Mesa

PF-P13
Cassete 500 folhas

MK-P02
Kit montagem

MK-738
Kit montagem

KP-101
Teclado numérico

FS-P03
Agrafador Off-line

WT-P02
Mesa suporte

SX-BR-4600
LAN sem fios

LK-111
Cliente ThinPrint

LK-108
Fontes OCR A/B

LK-107
Fontes Unicode

LK-106
Fontes código de 
barra

Leitor de cartões 
ID para várias 
tecnologias de 
cartões ID

FK-512
Kit fax

PF-P13
Cassete 500 folhas

A4 e com todas as caraterísticas
Muitos equipamentos A4 de escritório são tudo 
menos bem equipados com caraterísticas. Contudo 
um conjunto de caraterísticas e funções é vital se 
quiser melhorar a produtividade dos seus fluxos doc-
umentais e do seu trabalho diário no escritório. É por 
isso que a ineo+ 3850 de 38 ppm fornece um conjunto 
de caraterísticas topo de gama, até mesmo na sua 
configuração standard. Incluem uma capacidade de 
papel de 650 folhas, memória de 1 GB e um disco rígi-
do de 320 GB, um alimentador automático de docu-
mentos, um controlador de impressão com PCL e 
PostScript e outras caraterísticas inteligentes como a 
impressão dos documentos mais comuns como 
ficheiros Word, Excel ou PDF a partir de uma pen 
USB.

 Como beneficia?
• Mais produtividade 
 pela poupança de tempo em trabalhos diários de   

 documentos

• Mais poupança de dinheiro 
 graças aos equipamentos energeticamente efi  

 cientes

• Mais diversão no trabalho diário 
 pela facilidade de uso conveniente



ineo+ 3850
dados gerais
Tipo de equipamento
Equipamento multifuncional A4

Velocidade de impressão e cópia 
> A4
Máx.38/38 ppm (cor/preto & branco)

Sistema de impressão
Laser

Gradação
256

Alimentação de papel 
> Standard: 650 folhas, máx. 1.650 folhas
> Cassete universal 550 folhas  
 (A6–A4, 60–210 g/m2)
> Bypass 100 folhas (A6–A4, 60–210 g/m2)  
 para papel comum, papel reciclado, papel gros 
 so, envelopes, etiquetas, postais

Formato de papel 
Máx. 216 x 356 mm

Área de impressão 
207.5 x 347.2 mm

Tempo de aquecimento 
aprox. 30 segundos (O tempo de aquecimento 
pode variar dependendo do ambiente de oper-
ação e o uso)    

Dimensões (w x d x h)
555 x 584 x 603 mm (wsem opcionais)

Peso 
Aprox. 47.6 kg (sem opcionais/incluindo con-
sumíveis)

Eletricidade 
220–240 V / 5o/60 Hz 
 
Especificações impressora
Controlador 
Controlador integrado com 1 GHz

Memória 
Standard RAM 1 GB, Standard disco rígido 320 GB 

Resolução
600 x 600 dpi 
1,200 x 1,200 dpi (velocidade reduzida)

Protocolos de rede
TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP,  
HTTP, HTTPS

Emulação
PCL 5e/c, PCL XL Ver. 3.0, PostScript 3, XPS Ver. 1.0, 
OpenXPS, PDF 1.7

Interfaces
Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T, 
USB 2.0, Host USB (USB Drive Impressão / digital-
ização para memória USB)

Driver
Windows Vista (32/64), Windows 7 (32/64), 
Windows 8 (32/64),  
Windows Server 2003 (32/64), Windows Server 
2003 R2 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), 
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, 
Macintosh OS X Ver. 10.2.8 ou superior, Linux

Funções de impressão
Impressão direta de TIFF, XPS, PDF e OOXML  
(DOCX, XLSX, PPTX), impressão segura, combi-
nação, n-up, poster, ordem de páginas brochura, 
marca de água 
 
Especificações scanner 
Tipo de digitalização 
Scan-para: E-mail/FTP/SMB/USB/HDD/WebDAV, 
twain scan

Resolução
Max. 600 x 600 dpi

Velocidade de digitalização
Monochrome/full colour: 35/35 ipm

Formato de originais
A4

Formatos de digitalização
JPEG, TIFF, PDF, PDF/A (1b), PDF compacto, XPS

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

Alimentador de documentos 
> Alimentador de documentos duplex (standard) 
> 50 folhas (50–128 g/m2), A5–A4

Multi cópia
1–999

Zoom
25–400 % (passos de 0,1 %)

Primeira cópia A4
10.0/9.0 segundos (cor/preto & branco)

Memória
1 GB

HDD
320 GB

Resolução
600 x 600 dpi

Funções de cópia
Separação eletrónica, multi-tarefa, ajustes  
(contraste, nitidez, densidade imagem), cópia de 
prova, modo interupção, modo cor, digitalização 
separada, separar/agrupar, combinação, seleção 
original, cópia BI, 2-em-1, 4-em-1 

Especificações fax (opcional) 

Compatibilidade 
Super G3/MH, MR, MMR, JBIG

Taxa transferência/velocidade transferência 
Aprox. 3 seg. (A4, V.34, 33.6 kbps, JBIG)

Memória fax 
Utiliza a memória do sistema

Funções de fax
Diferimento de tempo, PC-Fax, reencaminha-
mento fax, até 400 marcações de programa 
 
Opcionais 

> Máx. 2 cassetes de 500 folhas (A4; 60–90 g/m2)
> Mesa
> Agrafador offline (agrafa 20 folhas)         
> Mesa de suporte 
> Teclado numérico em vez do painel tátil
> Placa de fax (incl. kit montagem)
> Leitor de cartões ID (incl. kit montagem)
> Impressão fontes código de barra
> Impressão fontes Unicode
> Impressão fontes OCR A/B
> Conetividade ThinPrint
> Adatador WLAN

 
Soluções de software 

> store+find (opcional)
> convert+share (opcional)
> Data Administrator
> Enterprise Device Manager
> Enterprise Account Manager (opcional)
> Enterprise Authentication Manager (opcional)
> WebConnection                        
> ineo Remote Care (opcional)

Toda a informação relativa às capacidades de papel do alimentador de documentos, os 

opcionais e as cassetes de papel aplica-se a gramagens de papel de 80 g/m2 salvo indi-

cado em contrário. Toda a informação relativa a velocidade de impressão, digitalização 

ou fax aplica-se ao formato de papel A4 de 80 g/m2 salvo indicado em contrário.

Toda a informação relativa à gramagens de papel aplica-se a suportes que são reco-

mendados pela Konica Minolta. Toda a informação técnica corresponde à informação 

disponível na altura de impressão. A Konica Minolta reserva-se o direito de efetuar 

alterações técnicas.

Develop e ineo marcas registadas/nomes de produto da propriedade da Konica Minolta 

Business Solutions Europe GmbH. 

Todas as outras marcas ou nomes de produto são marcas registadas ou nomes de 

produto dos seus respetivos fabricantes. A Konica Minolta não aceita qualquer respon-

sabilidade ou garantia para estes produtos.
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