ineo 185
> Multifuncional A3 a
preto & branco
> Até 18 ppm
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Agrafador
externo
EH-C951

Descrição
ineo 185

SX-DS-3000U1
Servidor USB
EH-C591 Convenience stapler

Servidor USB
SX-DS-3000U1

especificações copiadora
Copiadora monocromática A3 standard equipado
com impressão GDI e funções de digitalização
TWAIN; velocidade de cópia/impressão até 18
páginas por minuto; capacidade de papel standard
de 350 folhas (incl. 100 folhas a partir do bypass);
formatos de papel de A5 até A3 e gramagens de
64–157 g/m²
Funcionalidade de rede
Agrafamento conveniente de até 50 folhas por
conjunto

Processo de cópia
Sistema de toner
Velocidade cópia/impressão A4
Velocidade cópia/impressão A3
Saída 1ª cópia
Tempo aquecimento
Resolução de cópia
Gradação
Multicópia
Formato original
Ampliação
Funções de cópia

Especificações técnicas
especificações de sistema
Memória de sistema
Interface
Formato de papel
Gramagem de papel
Capacidade entrada de papel
Cassete 1

32 MB
USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g (opcional)
A5–A3; formatos de papel personalizados
64–157 g/m²
Standard: 350 folhas
250 folhas; A5–A3;
pessoal (90–297 x 140–432 mm); 64–157 g/m²
Bypass
100 folhas; A5–A3;
pessoal (90–297 x 140–432 mm); 64–157 g/m²
Capacidade de saída
Máx.: 250 folhas
Volume de cópia/impressão
Rec: 2,800 páginas
(mensal)
Máx.⁽¹⁾: 12,000 páginas
Rendimento toner
Up to 11,000 páginas
Rendimento unidade imagem Up to 55,000 páginas
Consumo energético
220–240 V / 50/60 Hz; máx. 800 W;
imprimir: 300 W; standby: 70 W; modo hibernação:
1.7 W
Dimensões sistema (W x D x H) 606 x 531 x 449 mm
Peso sistema
Aprox. 25.2 kg

Cópia laser electrostática
Toner polimerisado HD
Até 18 ppm
Até 9.1 ppm
8 seg. ou menos
Aprox. 29 seg.⁽²⁾
600 x 600 dpi
256 gradações
1–99
Máx.: A3
50–200% em passos de 1%
2-em-1; 4-em-1; ajuste de densidade;
separar/agrupar; cópia BI

especificações impressora
Resolução de impressão
Page description language
Sistema operativo

Funções de impressão

600 x 600 dpi
GDI; XPS
Windows Vista (32/64); Windows 7 (32/64);
Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows
Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2;
Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2
Marca de água; n-up

especificações scanner
Resolução de digitalização
Modos de digitalização

Máx.: 600 x 600 dpi
Digitalização TWAIN e WIA

¹ Se o volume máximo for atingido dentro de um período de um ano, um ciclo de manutenção
deve ser realizado.
² O tempo de aquecimento poderá variar dependendo do ambiente de operação e do uso

Para mais informação acerca da ineo 185
por favor veja a página do respetivo produto
Konica Minolta Business Solutions Portugal

Toda a informação referente às capacidades de papel do alimentador de documentos, os
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acessórios de processamento final e as cassetes de papel aplica-se a papel de 80 g/m²

www.develop.pt

2685-338 PRIOR VELHO Portugal Tel. +351 219 492 000

salvo indicação em contrário. Toda a informação referente à velocidade de impressão,
digitalização ou fax aplica-se a papel de 80 g/m² salvo indicação em contrário.
Toda a informação referente às gramagens de papel aplica-se a suportes recomendados
pela Konica Minolta. Toda a informação técnica corresponde ao conhecimento disponível
na altura de impressão. A Konica Minolta reserva-se o direito de efetuar alterações
técnicas.
Develop e ineo são marcas/nomes de produto registados da propriedade da Konica
Minolta Business Solutions Europe GmbH.
Todos os outros nomes de marca ou produto são marcas ou nomes de produto registados
dos seus respetivos fabricantes. A Konica Minolta não aceita qualquer responsabilidade
ou garantia para estes produtos.
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