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ineo 185
ÁltalÁnos tulajdonsÁgok

A berendezés típusa 

Elektrosztatikus asztali lézer

Festékező rendszer 

polimerizált festék

Nyomtatási/másolási sebesség

> A4 

Max. 18 oldal/perc 

> A3 

Max. 9 oldal/perc

Féltónus 

256 árnyalat 

Papíradagoló 

> 250 lapos papírkazetta  

(A5–A3, 64–157 g/m2) 

> Opcionális 100 lapos kézi lapadagoló 

(A5–A3, 64–157 g/m2)

Kimeneti kapacitás 
Max. 250 lap

Nyomtatható terület

Max. 297 × 432 mm

Felfűtési idő 

kevesebb mint 29 másodperc

Méretek (szé. × mé. × ma.)

570 × 531 × 449 mm

Tömeg

kb. 25,2 kg

Elektromos hálózat

220–240 V / 50 Hz

nyomtatÁsi tulajdonsÁgok 

Processzor 

120 MHz (standard)

Memória 

32 MB

Nyomtatási felbontás 

600 × 600 dpi

Lapleíró nyelvek 

GDI, XPS

Interfész 

USB 2.0

Illesztőprogramok 

Windows 2000,

Windows Vista (32/64),

Windows 7 (32/64),

Windows 8 (32/64),

Windows 10 (32/64),

Windows Server 2003/2008/2008 R2

Nyomtatható papírméret 

A3–A5, egyéni papírméretek

Nyomtatási funkciók 

n-up, vízjel

szkennelési tulajdonsÁgok

Szkennelési felbontás 

Max. 600 × 600 dpi

Szkennelési módok 

TWAIN szkennelés, WIA szkennelés

mÁsolÁsi tulajdonsÁgok

Eredeti méret 

Max. A3

Másolatszám 

1–99

Nagyítás 

50-200%, akár 1%-os lépésekben is

Másolási felbontás 

600 × 600 dpi

Első másolat 

kevesebb mint 8 másodperc

Másolási funkciók 

2-in-1, 4-in-1, denzitás vizsgálat, 

szortírozás/csoportosítás, 

kártyamásolás, könyvmásolás

opcionÁlis kiegészítők 

> USB eszközkiszolgáló

> Külső elektromos tűző egység

Az  ineo 185 egy olyan kompakt kialakítású készülék, 
mely megfelel a kisvállalkozások igényeinek 
és felhasználási környezetüknek. Egy robosztus 
A3-as fénymásoló berendezésről beszélünk, mely 
nyomtatási és szkennelési feladatokat is elvégez. 
A készülék fejlesztésekor a gyors és könnyű 
használhatóság mellett a környezetbarát működést 
és a termelékenység növelését tartották szem előtt. 

Fókuszban a másolás, kiegészítő funkciókkal

A develop fejlesztő és gyártó csapatától mindenekelőtt 
elvárható, hogy egy másoló rendszer megbízhatóan 
végezze munkáját. Az elsőosztályú képalkotás 
mellett, ugyanúgy alapkövetelmény a gyorsaság, és a 
komfortkiszolgálás.
Az ineo 185 egy multifunkciós rendszer, melyben 3 
fő funkció: a nyomtatás, fénymásolás és szkennelés 
kapott helyet. 
Az ineo 185 egy ideális kiszolgáló rendszer a 
kiscsoportos igények kielégítésére.
Az ineo 164 több funkciója mellett is felhasználóbarát.
Az ineo 185 kiszolgáló felületén egy négyirányú 
kurzor biztosítja az egyszerű navigálást. Az első 
másolat kevesebb, mint 8 másodperc alatt készül, a 
felmelegedési idő, kb. 28 másodperc. A papírméret 
feldolgozás A5–A3.
Az ID kártyamásolás funkció biztosítja, igazolványok 
és egyéb kártyák hátsó és első oldalának egy lapra való 
másolását.
A 2-in-1 és a 4-in-1 funkció lehetőséget ad 
költségcsökkentésre, így spórolunk a papírral és 
kíméljük a környezetet.

> Rugalmas papírkezelés: akár A3-as formátumban is

> Kompakt kialakítás: kedvező méretek a kis helyigény miatt

> Egyszerű többfunkciós: másolás, nyomtatás, szkennelés 

> Kiváló kép minőség: ineo HD tonerrel kisebb és
finomabb részecskék biztosítják a tiszta szöveget és képeket 

> Professzionális nyomtatás: GDI vezérlő szabvány 

> Felhasználóbarát kialakítás: LCD felhasználói felület és 
négyirányú kurzor

> Gyors nyomtatás és másolás: akár 16 oldal/perc 

> Papír mentés funkciók: 2-in-1, 4-in-1 és 
Személyi igazolvány funkció

A feltüntetett adatok A4 papírméretre és 80 g/m2 papírsúlyra vonatkoznak.

Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak 

eredeti Konica Minolta kellékeket, alkatrészeket és papírt használjon.

A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés 

nélkül megváltoztathatja.

A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibákért nem felel.

Minden márkanév a jogos tulajdonosához tartozik.

A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bárminemű változtatásához a Konica 

Minolta engedélye szükséges.

A develop és az ineo a Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH bejegyzett 

védjegyei.

Tonervisszaviteli program 

A develop tonervisszaviteli programban elérhető tonerek a vásárlók számára 

kedvezményes áron hozzáférhetőek, amennyiben a licencfeltételeknek megfelelően a 

tonereket csak egyszeri alkalommal használják és azokat csak és kizárólag a gyártóhoz 

juttatják vissza újragyártásra vagy újrahasznosításra. A szabadalmazott tonerek csak 

egyszeri használatra vannak engedélyeztetve és meghatározott mennyiségű festék 

kiadása után már nem használhatóak, vagyis csere szükségessége esetén is maradhat 

festék a patronban. Önnek természetesen lehetősége van a fenti korlátozások nélkül 

árusított tonerek megvásárlására is. Kérjük, a további részletekkel, valamint a 

beszerezhetőséggel kapcsolatban keresse fel develop-tanácsadóját!
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