
ineo 4700P
monocromático | 47 ppm



UK-P01
Memória flash

ou
UK-P02

Cartão de formulários 
ou código de barra

ou
UK-P03

Cartão IPDS

ineo 4000P com 3 cassetes adicionais (PF-P12)

Eficiência 
 melhorada

na impressão de 
escritório

Já pensou em quanto tempo se gasta com trabalhos diários de escritório como por exemplo a impressão? 

Especialmente em pequenas e medias empresas ou grupos de trabalho existe muito espaço para mel-

horar a eficiência da impressão de escritório. Uma nova impressora de escritório a preto e branco da 

Develop, a ineo 4700P, promete eliminar muito da ineficiência da impressão no seu escritório

Processamento rápido
Trabalhos de impressão de alto volume precisam de tempo 
para serem processados e impressos. Isso pode levar a atra-
sos significativos num ambiente com vários utilizadores. 
Por isso quanto mais rápido uma impressora funciona, 
mais rápido os funcionários podem voltar às suas tarefas 
diárias. Para resolver um problema de potenciais atrasos, a 
ineo 4700P é equipada com um processador rápido e uma 
expansão dememória opcional até 1,28 Gb. Isso garante 
que os trabalhos de impressão possam ser impressos rapi-
damente e torna possível uma velocidade de impressão 
de 47 páginas A4 por minuto. Isso é ideal para pequenos e 
médios grupos de trabalho e empresas onde a ineo 4700P 
funciona como impressora principal, ou em empresas 
maiores onde pode ser muito bem utilizada como impres-
sora de mesa.

Facilidade de uso
Caso o sistema operativo da sua impressora atual seja 
difícil de seguir e o equipamento seja difícil de usar , está 
na hora de considerer mudar para a ineo 4700P. O seu pai-
nel a cores de 2.4 polegadas garante uma operacionalidade 
intuitiva e menus destacados mostram aos utilizadores o 
estado do sistema, opções de operação e configurações. E 
mais, um conceito de navegação tipo pasta significa que 
a ineo 4700P é mais fácil de utilizar que qualquer outro 
sistema mais antigo. Isto poupa tempo e esforço à sua 
equipa na impressão de trabalhos diários. E ninguém terá 
de consultar o manual de operador antes de usar esta nova 
impressora.



Expansão de 
memória 512 MB ou 
1 GB

EH-C591
Agrafador externo

NC-P01
Conector de rede para 
Wireless LAN

UK-P01
Memória flash

ou
UK-P02

Cartão de formulários 
ou código de barra

ou
UK-P03

Cartão IPDS

PF-P11
Cassete 250 folhas*

PF-P12
Cassete 250 folhas*

SCD-4000
Armário

* Atenção: Podem ser colocados até 3 PF-P11 ou PF-P12,
podendo ser combinados uns com os outros

Tabuleiro de multi-uso para a impressão 
em suportes especiais como envelopes

Gestão de papel mais flexível
Trabalhos de impressão de alto volume são 
comuns no seu negócio? Com uma capacidade 
maxima de 2,300 folhas pode ter a certeza de 
que a ineo 4700P não ficará sem papel. E caso 
frequentemente imprima  em vários tipos de 
papel, por exemplo com ou sem papel timb-
rado, poderá equipar a sua ineo 4700P com até 
três cassetes de papel (com 250 ou 550 folhas). 
Caso as cassetes tenham papel de tipo, formato 
e gramagem diferente (A6–A4 e 60–163 grs), 
poderá garantir que a sua equipa não perde 
tempo trocando de um tipo de papel para o 
outro, ou voltar para a impressora que ficou 
sem papel. 

ineo 4000P com 3 cassetes adicionais (PF-P12)

ineo 4700P com o 
opcional WLAN

Amigo para o ambiente
e o utilizador
A ineo 4700P vem com várias caraterísticas amigas para 
o ambiente e o utilizador. Quando a impressora entra no 
modo eco, não fica apenas com uma fatura menos elevada 
de eletricidade e de toner, mas também irá apreciar de 
uma ausência de sons de alarmes –  muito agradável caso 
a ineo 4700P seja usada como impressora de mesa. Além 
da função standard de impressão em frente e verso, que 
poupa energia e papel, também poderá ativar de forma 
manual ou pré-programar o modo de hibernação do sis-
tema, que reduz o consumo energético até menos de 0.5 W, 
por exemplo no fim de um dia de trabalho.

Maior conveniência
Caso não tenha muito espaço no seu escritório ou precisa 
mesmo de uma impressora de mesa, o desenho leve e 
pegada reduzida da ineo 4700P são uma grande vantagem. 
O facto que esta impressora eficiente de escritório poderá 
ser colocada com facilidade em cima de uma mesa e não 
precisa de um próprio espaço, é extremamente conveni-
ente para uma equipa por exemplo num departamento 
de RH ou financeiro, onde documentos confidenciais não 
devem cair nas mãos erradas.



ineo 4700P
Dados gerais
Tipo
Impressora laser monocromática A4

Velocidade de impressão 
> A4
Máx. 47 ppm

Sistema de impressão
LED

Alimentador de papel 
> Standard: 650 folhas, máx. 2.000 folhas
> Cassete universal de 550 folhas 
 (A6–A4, 60–90 grs)
> Bypass de 100 folhas (A6–A4, 60–163 grs)  
 papel (incluindo papel reciclado), etiquetas,  
 envelopes, acetatos, cartolina

Formato de papel 
Máx. 216 x 356 mm

Área de impressão 
206 x 346 mm    

Dimensões (c x l x a)
399 x 382 x 263 mm (sem opcionais)

Peso
16 kg (corpo com toner e UI)

Eletricidade 
220–240 V / 5o Hz

Especificações de impressão  
Controlador 
Standard: Controlador dual core com  800 MHz

Memória 
256 MB, máx. 1.28 GB

Resolução        
Máx. 1,200 x 1,200 dpi

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

Emulação
PCL5, PCL 6, PostScript 3, XPS

Interfaces
USB 2.0, Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX/ 
1000-BaseT, Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcional)

Driver
Windows 10 (32/64), Windows Vista (32/64), 
Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64),  
Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 
2008 R2 (64), Mac OS 10.x, Linux, Citrix, SAP, 
AS/400

Funções de impressão
Impressão frente e verso, n-up, marca de água, 
separação, impressão segura

Mobile printing 
AirPrint (iOS), ineoprint (iOS & Android)

Opcionais
> Cassete 250 folhas (A5/A4, 60–120 grs)
> Cassete 550 folhas (A5/A4, 60–120 grs)                                                              
> Cartão de formulários e código de barra                                
> Cartão IPDS                                                       
> Extensão de memória 512 MB                               
> Extensão de memória 1 GB 
> Memória flash 256 MB                                                     
> Wireless LAN                                                    
> Agrafador externo
> Armário
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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 

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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