
ineo 25e
monocromático | 25 ppm



Conveniência 
compacta

– ideal para o escritório 
Se estiver à procura de um equipamento de escritório compacto, conveniente e fácil de 

usar que imprime, copia, digitaliza e envia fax, não existe melhor solução que a ineo 25e 

da Develop. Este equipamento multifuncional monocromático é ideal para pequenas 

equipas em qualquer tipo de empresa.

Fácil de usar
Muitos equipamentos multifuncionais de 
escritório são difíceis de operar: menus com-
plicados, demasiados botões, paineis peque-
nos. A ineo 25e não. Este sistema poderoso 
tem todas as funções documentais que 
necessita, mas ainda é fácil de usar. O painel 
de operação de 5.7 polegadas é grande e de 
fácil leitura. Os menus e botões são auto-
explicativos. O menu standard pode ser per-
sonalizado para um acesso rápido e fácil às 
funções mais usadas. E várias funções úteis, 
por exemplo a cópia de BI (copiar frente e 
verso de um BI numa única página), poupa-
lhe tempo e esforço.

Como beneficia 
• Nenhum tempo desperdiçado em apren-

der a operar o equipamento
• Impressão, cópia, digitalização e fax mais 

rápida – um aumento na produtividade
• Mais tempo disponível para o seu trabal-

ho principal

ineo 25e com cassete de papel (PF-508), armário
grande (SCD-26L) e separador de trabalhos externo
(JS-604) 



PS-505
Controlador
impressão PS

JS-604
Separador de trabal-
hos externo

EM-905
Cartão SD p/
impressão direta
de PCL e PDF

MC-901
Contador mecánico

EH-C591
Agrafador
independente

PF-508
Cassete de papel

PF-508
Cassete de papel

PF-508
Cassete de papel

SX-BR-4600
Wireless LAN

MK-736
Suporte para ter-
minal externo

BC-904
Impressão de 
códigos de bar-
ras & OCR

PS-506
Controlçador impressão PS e inclui
impressão de códigos de barras & 
OCR

SCD-26S
Armário pequeno

SCD-26L
Armário grande

Solução compacta
4-em-1
Ainda utilize equipamentos diferentes para
a produção de documentos? Esta solução de 
escritório 4-em-1 é uma alternativa compac-
ta e económica. A ineo 25e imprime e copia 
a 25 páginas A4 por minuto, oferece várias 
funções de digitalização (incluindo um 
alimentador de documentos duplex), serve 
como fax conveniente e está totalmente 
pronto para ser ligado em rede.

Quais os benefícios? 
• Tudo-em-1, impressão, cópia, digitali-

zação, fax
• Multifuncional económico e compacto
• Mesmo princípio de operação para 

impressão, cópia, digitalização e fax 

Papel suficiente para todas
as suas necessidades
Em ambientes com muitos utilizadores,
equipamentos multifuncionais mais peque-
nos ficam muitas vezes sem papel, a ineo
25e não. A configuração standard de uma 
cassette de 500 folhas e um bypass manual 
de 100 folhas para papel especial pode ser 
aumentada até uma capacidade de 2,100 
folhas a partir de cinco fontes de papel. 

Quais os benefícios? 
• Menos abastecimentos de papel
• Sem interrupção no seu fluxo documental
• Opcionais convenientes para colocar 

vários suportes ao mesmo tempo, por 
exemplo, envelopes, papel grosso e etc.

Saída inteligente
Equipamentos multifuncionais podem
causar um caos num escritório com muitos
utilizadores, caso as impressões, cópias
e fax estejam misturadas num só tabuleiro
de saída. Além disso, documentos confiden-
ciais podem cair nas mãos erradas.
A ineo 25e tem uma série de soluções de
saída inteligentes para prevenir que tais
problemas possam ocorrer. Por exemplo um
bandeja de saída pode ser atribuído apenas
para fax e cópias. E a funções de impressão
segura com password garante que nenhum
documento confidencial seja extraviado.

Quais os benefícios? 
• Nenhuma procura demorada para encon-

trar o documento certo
• Proteção por password para documentos 

confidenciais
• Organização em vez de caos



Memória
512 MB (partilhada por todas as funções MFP)

Resolução
600 x 600 dpi 

Funções de cópia
Cópia em duplex, separação eletrónica, rotação,
2-em-1, 4-em-1, cópia de BI, suporte de formatos
personalizados

Especificações fax
Compatibilidade
G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

Taxa de transferência/vel. transferência
33.6 kbps/ECM, < 2 seg. ITU No. 1

Memória fax
512 MB (partilhada por todas as funções MFP)

Funções fax 
Reenvio, deferimento tempo, reencaminhar fax,
receção em memória, receção em duplex, envio/
receção PC-Fax, receção/encaminhar PC-Fax

Opcionais 

> Cassete de papel 500 folhas (A5/A4; 60–90 grs)
> Controlador PS3
> Impressão códigos de barra & fontes OCR
> Controlador PS3 + impressão códigos de barra 
   & fontes OCR
> Cartão SD de 1 GB
> Separador de trabalhos externo
> Armário pequeno
> Armário grande
> Suporte para terminal externo
> Adatador WLAN
> Agrafador externo
> Contador mecânico

Soluções de software
>  Enterprise Device Manager
>  convert+share
>  store+find  

 

ineo 25e
Dados gerais
Tipo de equipamento
Sistema de mesa (scanner incorporado)

Velocidade de impressão e de cópia 
> A4
Máx. 25 ppm

Sistema de impressão
LED

Gradação 
256

Alimentador de papel 
> Standard: 600 folhas, máx. 2,100 folhas
> cassete universal de 500 folhas  
 (A5–A4, 60–90 g/m2)
> bypass 100 folhas (A6–A4, 60–160 g/m2)  
 para papel comum, envelopes, acetatos

Formato de papel 
Máx. 216 x 356 mm

Área de impressão 
206 x 346 mm    

Tempo de aquecimento
Menos de 12 segundos

Dimensões (w x d x h)
520 x 509 x 513 mm (sem opcionais)

Peso
Aprox. 24.1 kg (sem opcionais/consumíveis)

Eletricidade
220–240 V / 5o Hz

Especificações impressora  
Controlador 
Standard: Controlador GDI e PCL incorporado  
com 366 MHz 
Opcional: Controlador PostScript 3

Memória 
512 MB (partilhada por todas as funções MFP)  
+ cartão SD de 128 MB

Resolução
Máx. 600 x 600 dpi

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

Emulação
Standard: GDI e PCL  
Opcional: PostScript 3

Interfaces
USB 2.0, memória USB, Ethernet 10/100 BaseTX

Driver
Windows Vista/7/8 (32/64)
Windows Server 2003/2008 (32/64)
Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2
Mac OS 10.x, Unix, Linux, Citrix, SAP, AS/400

Funções de impressão
Impressão duplex, capas, separação eletrónica, 
ajuste densidade, modo poupança toner, n-up, 
marca de água (apenas PCL, PostScript 3), 
impressão segura

Especificações scanner
Tipo de digitalização
Scan-para-email/FTP/SMB Pasta, twain Scan, 
Scan para USB

Resolução
Máx. 600 dpi

Velocidade de digitalização
Cor máx. 27 opm (A4) 
Preto & Branco máx. 40 opm (A4)
Formato de originais 
Máx. A4

Formatos de digitalização 
PDF, PDF encriptado, TIFF, JPEG

Endereços de digitalização 
Máx. 1,030

Especificações copiadora
Alimentador de documentos
> Alimentador de documentos duplex (standard) 
> 80 folhas a 80 g/m2, máx. 128 g/m2 
> A5 a A4

Multicópia
1 – 99

Zoom
25  –400 % em passos de 1 %

1ª cópia A4
5 segundos

Toda a informação relativamente às capacidades de papel do alimentador de docu-

mentos, os acessórios de acabamento e as casettes de papel aplica-se a papel de 80 grs 

exeto quando esteja expressamente mencionado de outra forma. Toda a informação 

relativamente à velocidade de impressão, digitalização e fax aplica-se a papel de for-

mato A4 com gramagem de 80 grs, exeto quando esteja expressamente mencionado de 

outra forma.

Toda a informação relativamente às gramagens de papel aplica-se a suportes recomen-

dados 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 comerciais registadas/nomes de produtos da propriedade da 

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Todos os outros nomes de marca e de produto são marcas comerciais registadas ou 

nomes de produto dos seus respetivos fabricantes. A Konica Minolta não aceita qualquer 

responsabilidade ou garantia para estes produtos.
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