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ineo 215
Druk monochromatyczny z szybkością 21 str./min.



Większość typowych dokumentów w biurze wykonuje się zwykle w systemach monochromatycznych, 

które zwykle zapewniają długotrwałą niezawodność oraz ekonomiczny druk i kopiowanie. Czy istnieje 

idealne rozwiązanie dla wszystkich dokumentów biurowych? Niezupełnie. Wprowadzając ineo 215, 

Develop tworzy nowy wymiar w zakresie wydajności i jakości kopiowania monochromatycznego. 

Ten monochromatyczny system A3 oferuje jednocześnie absolutnie niezawodną kopiarkę cyfrową, 

a także może wykonywać inne zadania związane z szybkim i efektywnym tworzeniem dokumentów, 

dzięki zintegrowanym funkcjom drukowania i skanowania w kolorze oraz opcjonalnej funkcji faksu. 

Większa efektywność  
tworzenia dokumentów

Skanowanie - szybkość i kolor
Nie musisz już tracić czasu skanując wielostronicowe 
dokumenty kartka po kartce lub obracając strony 
dokumentów zadrukowanych dwustronnie - 
opcjonalny dwustronny podajnik oryginałów 
umożliwia skanowanie z szybkością 46 stron na 
minutę, oszczędzając cenny czas, który można 
wykorzystać bardziej produktywnie. Jeżeli 
potrzebujesz skanów kolorowych, na przykład w celu 
zarchiwizowania dokumentów w oryginalnej formie, 
ineo 215 również sobie z tym poradzi.

Efektywne przechowywanie
Funkcja skanowania w ineo 215 umożliwia również 
przesyłanie zeskanowanych plików e-mailem lub 
ich zapisanie na serwerze FTP lub pendrive, bez 
wcześniejszego przesyłania ich do komputera 
stacjonarnego. Takie połączenie standardowych 
i opcjonalnych funkcji przesyłania dokumentów 
zapewnia dodatkową znaczną oszczędność czasu.

Prostota obsługi
Obsługa nowoczesnych wielofunkcyjnych urządzeń 
biurowych bywa często uciążliwa. Również tu ineo 
215 stanowi miły wyjątek, gdyż urządzenie zostało 
zaprojektowane z myślą o prostocie obsługi. Proste 
w obsłudze menu przeprowadza użytkownika przez 
wszystkie funkcje systemu, dzięki czemu od razu wie, 
co musi zrobić.

ineo 215 z podajnikiem dokumentów, funkcją faksu, podajnikiem dwustronnym, 

wielokrotnym podajnikiem bocznym, dodatkowymi kasetami (2 x 250 arkuszy) 

oraz średnią podstawą pod urządzenie



Czy trzeba coś dodawać?
Moglibyśmy oczywiście wspomnieć o standardowych 
funkcjach kopiowania takich jak:

> numerowanie stron
> kombinacje stron
> stempel czasu
> sortowanie dokumentów
>  kopiowanie książek 

… i wiele innych,

ale może lepiej, gdy na własne oczy przekonasz się, 
jak działa ineo 215.

Idealnie ostry wydruk
Zastosowany w ineo 215 toner HD o bardzo 
małych cząstkach zapewnia doskonałą jakość 
wydruku. Różnica dostrzegalna jest na przykład 
w postaci łagodnych przejść tonalnych, 
zapewniając bardzo czytelny i wyraźny wydruk 
tekstu pisanego nawet bardzo drobną czcionką.

Prostota i bezpieczeństwo
Jak często zdarza Ci się przyjść do drukarki 
biurowej tylko po to, aby przekonać się, że Twój 
wydruk właśnie zniknął? A jak zapewnić, żeby 
dokument poufny nie wpadł w niepowołane 
ręce? ineo 215 rozwiązuje oba te problemy. 
Funkcja druku bezpiecznego zapewnia, 
że żaden dokument nie zostanie wydrukowany 
bez wprowadzenia 4-cyfrowego kodu PIN do 
systemu. Dzięki temu możesz mieć pewność, 
że nie zginie Ci żaden dokument.

Korzyść dla środowiska 
i Twojej kieszeni
Urządzenie ineo 215 zostało zaprojektowane 
z myślą o środowisku naturalnym. Wszystko 
zaczyna się już od nieszkodliwych materiałów 
użytych do wykonania urządzenia oraz 
przyjaznego dla środowiska procesu 
produkcyjnego. Ale to nie wszystko. Niskie 
zużycie energii przez system jest korzystne 
nie tylko dla środowiska, ale również dla 
Twojej kieszeni. Na potwierdzenie, że to nie 
są puste słowa, ekologiczna koncepcja ineo 215 
została potwierdzona kilkoma certyfikatami 
np. BlueAngel Mark i Energy Star.

ineo 215 z pokrywą oryginału

ineo 215 – coś więcej niż tylko typowe dokumenty.



ineo 215
Dane ogólne
Typ urządzenia
System konsoli (wbudowany skaner)

Szybkość drukowania i kopiowania
> A4
do 21 str./min.
> A3

do 7,8 str./min.

Proces drukowania
Laserowy

Półtony 
256

Podajnik papieru 
> Standard: 250 arkuszy, maks. 1 350 arkuszy
> Kaseta uniwersalna na 250 arkuszy (A5-A3, 64-157 g/m2)
 papier standardowy, koperty, papier gruby
> Opcjonalny wielokrotny podajnik boczny: 100 arkuszy

Format papieru
A5 do A3 (297 x 432 mm)
Pole zadruku
Około 289 x 412 mm

 Czas oczekiwania na pierwszą kopię/wydruk
Poniżej 15 sekund

Wymiary (S x W x G)
570 x 458 x 570 mm (samo urządzenie)

Waga
Ok. 26,5 kg (samo urządzenie)

Zasilanie 
220-240 V, 50/60 Hz

Specyfikacja drukarki 
Kontroler 
Standard: wbudowany kontroler GDI  
Opcja: kontroler PLC IC-209

Pamięć
Pamięć systemowa (maks. 128 MB RAM)

Rozdzielczość  
maks. 600 x 600 dpi

IC-209: Maks. 1200 x 600 dpi

Protokoły sieciowe  
TCP/IP (IPv4; IPv6), SNMP, HTTP

Emulacja

GDI

IC-209: PCL 5e/6

Interfejsy
Standard: USB 2.0

Opcja: Ethernet 10/100 BaseT

Sterowniki
Windows Server 2003 (32/64), 2008 (32/64),

2008R2; Windows XP/Vista/7 (32/64)

Funkcje drukowania
Znak wodny, obracanie obrazu, sortowanie/
grupowanie,
druk bezpieczny, druk N-up, druk dwustronny (opcja)

Specyfikacja skanera
Tryby skanowania
Standard: skanowanie TWAIN, skanowanie do USB

Opcja: skanowanie do e-mail/FTP/PC(SMB),

Skanowanie sieciowe TWAIN

Rozdzielczość
Maks. 600 dpi

Szybkość skanowania
Maks. 46 oryginałów/min. (czarno-białe)

Maks. 20 oryginałów/min. (kolor)

Format oryginałów  
A5 do A3

Formaty plików  
PDF, TIFF, JPEG

Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów 
maks. 250

Specyfikacja kopiarki
Podajnik dokumentów
>  Dwustronny podajnik dokumentów  
>  A5 do A3 
> Maks. 70 arkuszy (maks. 128 g/m2)

Ilość kopii
1-999

Powiększenie
25-400 % w odstępach 1 %

Czas oczekiwania na pierwszą kopię A4
Poniżej 6,5 sekundy

Pamięć
Pamięć systemowa: 128 MB

Rozdzielczość
Maks. 600 x 600 dpi

Funkcje kopiowania
Grupowanie, sortowanie elektroniczne, stempel czasu/
numer strony, kopiowanie książek, kopiowanie 2/4 na 1, 
kopiowanie z kart identyfikacyjnych, obracanie obrazu, 
sortowanie krzyżowe i dwustronne (opcja)

Specyfikacja faksu (opcja)
Standard
G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

Szybkość transmisji
33,6 kBits/s, ok. 3 sek. ITU-Nr 1

Pamięć faksu
Pamięć systemowa (maks. 128 MB RAM)

Funkcje faksu  
nadawanie, odpytywanie, przesunięcie czasowe, 
odbiór do pamięci, PC-Fax

Opcje 
> Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów
> Pokrywa oryginału
> Moduł dwustronny 64-90 g/m2

>   Kaseta maks. 4 x 250 arkuszy (A5-A3, 64-90 g/m2) 
dla papieru standardowego

>   Do 100 arkuszy z podajnika bocznego (A5-A3, 
64-157 g/m2) dla papieru standardowego, tektury, 
kopert, pocztówek, papieru makulaturowego

>   Mała, średnia i duża podstawa pod urządzenie
>   Moduł faksu
>   Karta sieciowa 10/100 BaseT
>   Kontroler PCL IC-209  

(wraz z kartą sieciową 10/100 BaseT)
>   Licznik mechaniczny
>   Adapter WLAN

Aplikacje i rozwiązania
> Enterprise Device Manager
> WebConnection

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie dane dotyczące pojemności papieru podajnika dokumentów, 

akcesoriów wykańczających oraz kaset na papier dotyczą papieru o gramaturze 80 g/m2. O ile nie 

zaznaczono inaczej, wszystkie dane dotyczące szybkości drukowania, skanowania lub faksowania 

dotyczą papieru w formacie A4 o gramaturze 80 g/m2. 

Wszystkie dane odnoszące się do gramatury papieru dotyczą nośników zalecanych przez firmę 

Konica Minolta. Wszystkie dane techniczne oparte są na informacjach dostępnych w chwili publikacji 

niniejszej broszury. Firma Konica Minolta zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych.

Develop oraz ineo są zastrzeżonymi znakami handlowymi, których właścicielem jest Konica 

Minolta Business Solutions Europe GmbH. 

Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub 

znakami handlowymi, które należą do odpowiednich producentów. 
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