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ineo 754e
cor | 60 ppm
monocromático | 75 ppm

Individualização

para mais conveniência
e satisfação de utilizador
É a velha história. Cada fabricante de equipamentos para o escritório alega fornecer qualidade de topo, custos baixos de utilização e a mais fácil operabilidade possível. O que podemos dizer? Primeiro, a nova ineo+ 754e fornece-lhe tudo isso e mais. Segundo: que tal as suas
necessidades específicas como cliente e utilizador? Na Develop sabemos muito bem que não
há dois negócios iguais. E que nem todos necessitam as mesmas funcionalidades ou as mesmas opções. É por isso que a ineoineo+ 754e coloca um novo marco na individualização. Ou
para ser mais preciso, funções individualizadas para satisfazer as suas necessidades – com
um foco claro na conveniência e satisfação do cliente.
Seguindo o exemplo de paineis dos smartphones
e tablets, o painel de operação da ineo+ 754e estabelece um novo padrão na convivialidade no
escritório com o seu painel tátil a cores inovador
de 9 poleagadas. A sua funcionalidade multi-tátil
e operabilidade intuitiva “pinch-in & pinch-out” e
„flick & drag“ são caraterísticas bem conhecidas dos
smartphones e tablets. E isso não é tudo. Os utilizadores de escritório queixam-se muitas vezes que
os paineis de operação dos equipamentos multifuncionais têm demasiados botões e funções. A ineo+

A ineo+ 754e fornece-lhe a vantage adicional de um
sistema de digitalização de alta velocidade de até
180 originais por minuto. Em combinação com as
ferramentas de software da Develop, recebe uma
solução quase inbatível para arquivar e gerir documentos.

Facilidade de uso fantástica
>		 Painel individualizado para satisfazer necessidades
individuais – uma arquitetura de menus confusa
pertence ao passado
Adicionar ou remover funções e aplicações como
desejado
Manusear o equipamento com a facilidade de um
smartphone ou tablet

754e resolve este problema permitindo-lhe adatar o
painel de operação às suas necessidades a ativar as
funções que precisa e ocultar aquelas que não necessita. Essa personalização poupa-lhe tempo e esforço
na produção de documentos de escritório.

>		

Quer que utilize a ineo+ 754e para imprimir ou
fotocopiar, será maravilhado com a qualidade
de impressão. O texto a preto e branco nítido até
mesmo para caratéres pequenos no modo alta qualidade a 1,200 x 1,200 dpi. É que espera normalmente
de um equipamento de produção. E não pense que
isso lhe vai custar caro! Enquanto muitos sistemas a
cores sejam muito caros a serem utilizados para a
impressão e cópia a preto e branco (ex. documentos diários de escritório), a ineo+ 754e fornece-lhe o
custo por página que apenas equipamentos monocromáticos possam igualar. Afinal, nós sabemos
quantas empresas querem manter os custos de
impressão e cópia sob controlo.

>		 Modo de alta qualidade de 1,200 x 1,200 dpi para

>		

Produção brilhante

documentos salientes

>		 Quase a qualidade de impressão de produção
Controlo total de custos
>		 Restrições de utilização para contas especificadas:
nem cada utilizador necessita de imprimir em cor

>		 Modo Eco Power para server padrões de utilização

>		

individuais por departamento: o sistema mantemse ligado em alturas de elevada atividade e desligase em alturas mais calmas
Impressão a preto e branco tão económica como em
equipamentos monocromáticos

ineo+ 754e com tabuleiro de saída (OT-503)

ineo+ 754e com finalizador agrafador (FS-535), insersor de capas (PI-505),
unidade dobra em z (ZU-606) e cassete de grande capacidade (LU-204)

Eco-amigável redefinido

A ineo+ 754e não apenas tem a pretençaõ de ser amigo
para o ambiente, tem bastantes caraterísticas eco para o
provar, ex. a iluminação do scanner LED altamente eficiente com energia, modo hibernação de 3W e 0.5W ou tecnologia wakeup-for-scan-only que evita o aquecimento do
motor quando não é necessário. Uama outra caraterística
de poupança de energia é o eco-timer dinâmico inovador que pode ser programado numa base diária, data ou
hora. Automaticamente analisa o uso do equipamento e
melhora as configurações, ex. entra no modo hibernação
durante a hora de almoço. Estas e outras caraterísticas
de poupança de energia a são combinadas para garantir
um consumo de energia extremamente baixo – muito
abaixo dos limites necessários para Energy Star e Blue
Angel. E isto, claro, ajuda reduzir os custos de utilização.

Segurança de informação garantida
Viruses, Trojan, ataques de hacker: a segurança de TI é
um assuntoquente hoje em dia. E um que nenhuma empresa pode negar. É por isso que a Develop toma isto muito à
sério. Assimnão ficará surpreendido ao ouvir que a ineo+
754e é certificada com o ISO 15408 EAL3, o padrão de segurança mais elevado da indústria. Para sistemas multifuncionais. Encriptação IPsec – apenas um exemplo das caraterísticas de segurança do equipamento – garante canais
de comunicação seguros para todos os documentos passando pela sua rede da empresa. E mais, a standard encriptação do disco rígido protege toda a informação armazenada
de acesso não autorizado. Todas estas caraterísticas evitam
efetivamente que a sua informação digital caia nas mãos
erradas – agora e no futuro.

Focos em
A usabilidade, qualidade de impressão, afabilidade ecológica e segurança TI da ineo+
754 são execionalmente boas. Mas este sistema de escritório também vem com muitas outras caraterísticas técnicas inovadoras.

Digitalização topo de gama
>		 Funções úteis como scan para e-mail, FTP,SMP
e caixas de utilizador (espaço de armazenamento individualizado no disco rígido), e um
sistema de digitalização de alta velocidade
para até 180 originais por minuto

Administração simples
>		 Administração centralizada do sistema commuitas ferramentas freeware, ex. acesso baseado em web diretamente a partir do PC

Acabamento excelente (opcional)
>		 Caraterísticas marcantes como dobra em carta,
possibilidade ilimitada de criação de cadernos
e tratamento de suportes compreensivo para
impressões perfeitas

Funções úteis e seguras
para caixa de utilizador
>		 Até 1,000 caixas de utilizador (espaço de
armazenamento individualizado no disco
rígido) com direitos de acesso flexíveis

Serviços remotos (opcional)
>		 Acesso remote ao painel da ineo+ 754e para garantir
um ótimo serviço instantâneo
>		 Acesso total às funções do MFP, área de administração
e modo serviço
>		 Serviço excelente por ineo Remote Care, ex. leituras de
contador remotas, mensagens de erro, data limite de
serviço
>		 Administração do equipamento diretamente a partir
do PC para um ótimo suporte de utilizador

tecnologia inovadora
Painel único
>		 Personalizável às necessidades do utilizador com a possibilidade de adicionar
ou remover funções e com operações
“pinch-in & pinchout” e “flick & drag”
tal como um smartphone ou tablet

Funções avançadas
de digitalização
>		 Função scan para PowerPoint, reconhecimento automático de caratéres (OCR) para a criação de documentos PDF, DOCX, PPTX e XLSX
pesquisáveis (opcional)
>		 Documentos digitalizados armazenados como
PDF/A (opcional)

Reafirmando caraterísticas
de segurança
>		 Suporte total de IPv6, IPsec, encriptação
email por S/MIME, digitalização e
impressão de PDF encriptado

Vasto pacote de
software
(opcional)
>		 Ferramenta para gerar fluxos de trabalho individualizados multi-passo,
ex. scan para Word, armazenar um
documento numa pasta específica
e em simultâneo enviar por email
para o departamento de logística com
convert+share da Develop

Ampla variedade de
suportes
>		 Ampla gama de gramagens e formatos, ex. 300 g/m2 ou impressão em
SRA3, o formato standard para impressoras

Caraterísticas profissionais
para o seu escritório
Excelência em acabamento

A ineo+ 754e fornece uma vasta gama de opções de
acabamento. Cria cadernos e brochuras nos formatos
standard e A3+, dobra cartas, ex. para fins de facturação,
para acelerar os seus processos de trabalho e agrafa
até 100 folhas para garantir que as suas apresentações
parecem até mais profissional. Outras caraterísticas
opcionais incluem dobra em Z e furação. E mais, a velocidade da ineo+ 754e na produção de documentos de alta
qualidade significa que nem pensa mais em subcontratar
os seus trabalhosde impressão ou de acabamento.

Competência em cor

Com o controlador opcional Fiery, a ineo+ 754e fornece-lhe
significativamente mais possibilidades na gestão de cor
– pelo facto que ambos os controladores, o controlador ineo
standard bem como o controlador Fiery podem ser usados
em paralelo. Enquanto o controlador ineo trata dos documentos diários de escritório, o controlador Fiery está disponível para tarefas de gestão de cor mais sofisticados, ex.
com suporte de perfís ICC, para garantir a sincronização
perfeita de documentos digitais e impressões.
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ineo+ 754e – o seu sistema de produção in-house

ineo+ 754e
Dados Gerais
Tipo de equipamento
Sistema consolo (scanner integrado)
Velocidade impressão/cópia
> A4: máx. 60/75 ppm (cor /preto & branco)
> A3: máx. 30/37 ppm (cor /preto & branco)
Sistema de impressão
Laser
Gradação

Emulação
PCL 5c, PCL 6, PS 3, XPS, OOXML
Fiery IC-414: Adobe PS 3

cópia brilhante, cópia cartão ID, marca de água

Interfaces
Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0, Wi-Fi
802.11 b/g/n (opcional)
Driver
Windows 10 (32/64), Windows Vista/7/8,
Windows Server 2008/2012, Mac OS X 10.x,
Linux, Unix, Citrix

> Standard: folhas, máx. 6,650 folhas
> 2 x 500 cassetes universais
(A5 – SRA3, 52–256 g/m2), bypass 150-folhas
(A6 – SRA3 e banner, 52–300 g/m2)
para papel standard, envelopes, acetatos,
papel pesado, papel banner
> Cassetes 1,000 folhas e 1,500 folhas
(A4, 52–256 g/m2) para papel standard
Formato de papel
Máx. 320 x 457 mm
Máx. 297 x 1,200 mm papel banner
Área de impressão
Máx. 307 x 443 mm
Máx. 289 x 1,192 mm papel banner
Tempo de aquecimento
Menos de 22 segundos
(depende do ambiente)
Dimensão (w x h x d)
650 x 1,155 x 799 mm (sem opcionais)
Peso

Compatibilidade
G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFAX
(iFax standard)
Taxa e velocidade de transferência
33.6 kBits/s, < 3 seg. ITU-No. 1
Memória fax

Funções Impressora
Impressão direta de PCL, PS, TIFF, XPS, OOXML e
PDF, sobreposição, capa, marca de água, copia autocopiativo, mixmedia e mixplex, impressão banner

Utiliza memória do sistema

Mobile printing
AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud
Print (opcional), ineoprint (iOS & Android)

Opcionais

Especificações de digitalização

> Opcionais para o finalizador agrafador de 100

256
Alimentador de papel

Especificações de fax (opcional)

Tipo de digitalização
Digitalização para E-mail/FTP/iFAX/BOX/SMB/
WebDAV/to-me/Home, Twain-Scan
Resolução
Máx. 600 dpi

Funções de fax
Envio diferido, PC-Fax, Recepção para caixa confidencial, recepção para E-mail, FTP, SMB

> Finalizador agrafador 100folhas: recepção máx.
3,200 folhas
folhas: Kit brochuras (incl. dobra -carta e -meio),
kit furação (2/4-furos), separador de trabalhos,
insersor e unidade de dobra-Z e kit furação
> Finalizador agrafador 50folhas: recepção máx.
3,200 folhas
> Opcionais para o finalizador agrafador de 100

Velocidade de digitalização
Máx. 160 ipm (cor/preto & branco)

folhas: Kit brochuras, kit furação (2/4-furos)
> Bandeja de saída (250 folhas)
> Cassete de alta capacidade para 3,000 folhas

Formato de originais
Máx. A3

(A4, 52–256 g/m2)
> Cassete de alta capacidade para 2,500 folhas

Formatos de digitalização
TIFF, PDF, PDF compacto, JPEG, XPS, XPS compacto, PPTX
opcional: PDF pesquisável, DOCX, PPTX, XLSX,
PDF/A (1a/1b)

> Suporte de teclado

Endereços de digitalização
2,100, suporta LDAP

> Controlador Fiery (com possibilidade opcionais)

(A4–SRA3, 52–256 g/m2)
> Dois kir interface USB (um com bluetooth)
> Kit de segurança
> Bandeja de banner
> Unidade de fax

Aprox. 221 kg (sem opcionais)

Especificações de cópia

> Kit de autenticação biométricat

Energia

Alimentador de documentos
> A6 a A3
> Alimentador documentos duplex
(150 folhas, máx. 210 g/m2)

> Diversas soluções de cartões

220 – 240 V / 50/60 Hz

Especificações de impressora
Controlador
Standard: Controlador integrado a 1.2 GHz
Opcional: Controlador Fiery IC–414 a 2.6 GHz
Memória
Controlador standard utiliza memória do sistema/Disco rígido(2 GB RAM/250 GB disco rígido)
Resolução
Máx. 1,800 x 600 dpi (com tecnologia Smoothing)
Modo de alta qualidade: 1,200 x 1,200 dpi
Protocolos de rede
TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, x LPD, SNMP,
HTTP, IPP, AppleTalk, EtherTalk

> Kit de autenticação de cartões ID com leitor
embebido
> Mesa
> Kit de carimbos de envio para documentos

Pre-selecção cópias
1 – 9,999

> i-Option (funções adicionais)
> Adaptador WLAN

Ampliação
25 – 400 % em passos de 0.1 %

> Teclado numérico

Primeira cópia A4
5.3 / 3.7 segundos (cor / preto & branco)

Soluções de software

Memory
2 GB RAM

> store+find (opcional)
> convert+share (opcional)
> Personal Applications (opcional)
> Enterprise Suite (opcional)

HDD
250 GB

> Fiery Profiler Color Management (opcional)
> Data Administrator (contas utilizadores & centro

Memória
Impressão: 1,800 x 600 dpi
(com tecnologia Smoothing)

de custos)
> Soluções de cartões (opcional)

Funções copiadora
Modo capítulo e capa, cópia teste, ajuste imagem
a cores, modo criativo, modo poster, cópia livro,

> Jtman/Jtweb jobticket (opcional)
> Suporta Unix/Linux
> Suporta SAP

Konica Minolta Business Solutions Portugal, Lda.

Todos os dados relativos à capacidade de papel no alimentador de documentos, os
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opcionais de finalização e as cassetes de papel se aplicam ao papel de 80 grs a menos
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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 recomendado 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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