
ineo 185
Simples e direta
multifuncionalidade 3-em-1

A ineo 185 é um equipamento de escritório compato, totalmente equipado 
que satisfaz as necessidades de pequenas empresas na impressão, cópia 
e digitalização. E mais, este equipamento A3 monocromático robusto 
oferece valor adicional de um desempenho ambiental superior. Especial-
mente concebido para pequenas empresas ou grupos de trabalho, este 
dispositivo 3-em-1 é forte em velocidade e facilidade de uso– tudo que um 
pequeno escritório necessita para aumentar a produtividade do seu fluxo 
documental!

monocromático | 18 ppm



 Multifuncionalidade de fácil utilização
 O painel de operação fácil de utilizar com a sua con-

figuração e navegação conhecida tira todo o esforço na 
utilização da ineo 185 – assim até mesmo utilizadores 
menos frequentes não terão problemas. Soma a isto uma 
velocidade de impressão e cópia de até 18 páginas A4 por 
minuto e um tempo de saída da primeira página em ap-
enas 8 segundos e poderá ter a certeza que, com este eq-
uipamento, os tempos de espera pertencem ao passado. 

 E mais, a ineo 185 é capaz de manusear uma ampla 
gama de suportes. A sua capacidade de imprimir e 
copiar em A3 é uma grande vantagem, especialmente 
quando se imprime esquemas de horários e fluxogra-
mas ou copiar planos de construção. A função de cópia 
do bilhete de identidade permite a cópia de dois lados 
de um bilhete de identidade ou carta de condução num 
só lado. E com as funções 2-em-1 e 4-em-1, dois ou mais 
originais podem ser copiados numa única folha para 
poupar tempo e papel! 

>  Alta flexibilidade de suportes: formatos até A3
> Desenho compato: baixo peso e dimensão reduzida
> Multifuncionalidade standard: Impressão, cópia,
digitalização
> Elevada qualidade: toner ineo HD com partículas mais 
regulares para texto e imagens mais nítidas
> Impressão profissional: Controlador GDI standard
> Design amigável para o utilizador: Interface de utiliza-

dor em LCD
> Impressão e cópia rápida: até 18 ppm (A4)
> Funcionalidades que poupam papel: 2-em-1, 4-em-1 e
função bilhete de identidade
> Amigo para o ambiente: Energy Star 

ineo 185
Dados Gerais
Tipo de equipamento
Sistema secretária   
(digitalizador  integrado)

Velocidade de impressão e cópia 
A4: máx. 18 ppm 
A3: máx. 9 ppm

Sistema de impressão
Laser

Gradação 
256

Alimentação de papel 
Standard: cassete 250 folhas
(A5–A3, 64–157 g/m2)
Opcional: bypass 100 folhas
(A5–A3, 64–157 g/m2)

Capacidade de recepção
Máx. 250 folhas

Formato de papel
Máx. 297 x 432 mm

Tempo de aquecimento
25 segundos ou menos

Dimensões (l x a x p)
606 x 531 x 449 mm

Peso
Aprox. 25,2 kg  
(sem opcional bypass)

Consumo energético 
220–240 V/50 Hz

Especificações de  
impressora 
Controlador 
120 MHz 

Memória 
32 MB

Resolução 
600 x 600 dpi 

Linguagem Descrição de Página
GDI, XPS

Interface
USB 2.0

Driver
Windows Vista/Vista64,  
Windows 7 32/64, Windows 8 32/64, 
Windows Server 2003/2008/2008 R2

Formatos de papel
A3–A5, formatos personalizados

Funções Impressora
N-Up, marca d´água

Especificações de   
digitalização
Resolução
Máx. 600 x 600 dpi

Tipo de digitalização
Digitalização Twain & WIA

Especificações de cópia
Formato original
Máx. A3

Pré-selecção cópias
1–99

Ampliação
50–200% em passos de 1 %

Resolução
600 x 600 dpi

Primeira cópia A4
8 seg. ou menos

Funções copiadora
2-em-1, 4-em-1,
Separar/Agrupar,
cópia BI, cópia livro

Opcionais 

> Servidor USB  
> Agrafador externo

Foco na cópia 
com funções de valor adicional

Konica Minolta Business Solutions Portugal, Lda.    

Rua Prof. Henrique de Barros, n.º 4 - 10ª B | 2685-338 Prior Velho | Portugal     

Tel: 21949 21 30 | Fax: 21949 21 97 | www.develop.pt | info@develop.pt

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 reco-

mendado 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 Busi-

ness 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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