Dynamická rovnováha
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ineo 958
> Černobílá
multifunkce SRA3+
> Až 95 str/min

Prospekt ineo 958

Vlastnosti díky kterým pocítíte změnu!
V dnešním světě je třeba poskytnout komplexní řešení, splňující vysoké standardy
kvality. Pokud uvažujete o digitální černobílé produkci, musíte se od konkurence
odlišit tím, že poskytnete ty nejlepší tiskové produkty ve své třídě, široké portfolio
produktů a včasné dodání díky spolehlivé technologii. To vše za rozumnou cenu pro
koncového zákaznika.

Spolehlivý výkon

Nejvyšší spolehlivost

• Až 95 stran A4 za minutu
• Vylepšený výkon skeneru pro skenování
a  kopírování
• Pro vyšší produktivitu
• Pro více zakázek

• Náhradní díly a sportřební materiál
s vysokou životností
• Auto Refining Developer System (ARDS)
• Pro tisk s maximální produktivitou
• Pro ziskové malé zakázky

Produkty s finální úpravou
•
•
•
•

Brožura s 20 stranami
Sešívání až 100 listů
Pro vysokou automatizaci
Pro vyšší ziskovost zakázek

Výkonný finišing
•
•
•
•

Dopisní sklad dovnitř
Výstupní kapacita až 3000 listů
Volitelné děrování s 2 nebo 4 otvory
Minimalizace lidské práce

Myslíme na životní prostředí
•
•
•
•

Nízká spotřeba elektrické energie
Obsahuje recyklovaný plast a bioplast
Pro snížení vlivu na životní prostředí
Zvýšení efektivity na základě zelených hodnot
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Tisk vždy pod kontrolou
• Výkonný tiskový řadič
• Pro intuitivní práci se strojem
• Šetří čas i peníze

Snadné ovládání
•
•
•
•

Inovovaná 9 palcová dotyková obrazovka
Otvírací okna pro veškeré nastavení
Pro maximální ulehčení práce se strojem
Uvolní operátora pro další úkoly

Sofistikovaná práce s médii
•
•
•
•

Vstupní kapacita až 6650 listů
Až 6 vstupních kazet
Pro vyšší produktivitu
Pro výraznou úsporu nákladů

Univerzální zpracování médií
• Gramáž papíru až 300 g/m² v případě jednostranného
tisku
• Gramáž papíru až 256 g/m² v případě duplexního tisku
• Tisk bannerového papíru
• Pro širokou škálu tištěných produktů

Bezchybná kvalita tisku
•
•
•
•

Skutečné rozlišení 1200 x 1200 dpi
Technologie HD tonerů
Pro nové tiskové aplikace
Pro růst vašeho podnikání
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Technická specifikace
Specifikace systému
Rozlišení tisku
Gramáž papíru
Duplexní jednotka
Formát papíru
Maximální potisknutelná
plocha
Vstupní kapacita
Výstupní kapacita
Rozměry hlavní jednotky
(Š x H x V)
Váha hlavní jednotky

Příslušenství
1800 x 600 dpi
1200 x 1200 dpi
40–300 g/m²
Nestohující typ; 52–256 g/m²
A6–SRA3; vlastní rozměr;
bannerový papír max. 1200 x 297 mm
307 x 437 mm (SRA3); 302 x 448 mm (A3+)
Standardně: 3650 listů
max.: 6650 listů
max.: 3200 listů
670 x 820 x 1232 mm
200 kg

PRODUktivita
A4
A3

95 stran/min
48 stran/min

tiskový Řadič
Interní ineo tiskový řadič

specifikace skenování
Rychlost skenování A4
Rozlišení skenování
Módy skenování

Formáty skenování

Až 240 obrazů/min; jednoprůchodový duplexní
skener
600 x 600 dpi
Scan-to-email; Scan-to-SMB; Scan-to-FTP;
Scan-to-Box;
Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS;
Network TWAIN scan
JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a a 1b (volitelně);
kompaktní PDF; kódované PDF; prohledatelné PDF
(volitelně); XPS; kompaktní XPS; PPTX; prohledatelné PPTX (volitelně); prohledatelné DOCX/XLSX
(volitelně)

Velkokapacitní zásobník A4
Velkokapacitní zásobník SRA3
Sešívací finišer
Děrovací modul pro FS-536
Brožovací finišer
Sešívací finišer
Děrovací modul pro FS-537
Brožovací finišer
Vkládací modul pro FS-537
Oddělovací přihrádka
pro FS-537
Jednotka Z-skladu
pro FS-537
Výstupní přihrádka
Číselnice
Pracovní deska
Pracovní panel
Faxový modul
Držák klávesnice
Přídavné USB rozhraní
USB + Bluetooth
Biometrické ověřování
Bezpečnostní modul
Ultrazvukový senzor
dvojitého podání
Vestavný Wi-Fi modul
TMP modul
Instalační kit pro čtečku karet
Držák dlouhých papírů
Zálohování HDD
Rozšířené funkce PDF
Rozpoznávání textu OCR
Tisk čárových kódů
Tisk Unicode písem
Tisk OCR písem
Pokročilé
zpracování dokumentů
ThinPrint® klient
TMP modul
Wireless LAN

LU-303
LU-205
FS-536
PK-520
FS-536SD
FS-537
PK-521
FS-537SD
PI-507
JS-602
ZU-609
OT-508
KP-101
WT-506
WT-513
FK-516
KH-102
EK-610
EK-611
AU-102
SC-508
UK-501
UK-212
LK-115v2
MK-735
BT-C1e
HD-524
LK-102v3
LK-105v4
LK-106
LK-107
LK-108
LK-110
LK-111
LK-115
SX-BR-4600

specifikace kopírování
Gradace
Doba tisku první kopie
Zvětšení
Počet kopií
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256 úrovní
3,1 vteřiny
25–400%; v 0,1% kroku
1–9999

Všechny údaje, týkající se kapacity papíru podavače dokumentů, příslušenství pro
dokončování, zásobníků a kazet se vztahují k papíru o gramáži 80 g/m2, pokud není
výslovně uvedeno jinak. Všechny údaje týkající se rychlosti tisku, skenování nebo
faxováníse vztahují k papíru formátu A4 o gramáži 80 g/m2, pokud není výslovně
uvedeno jinak. Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na
papír gramáže 80 g/m2. Všechny údaje o gramáži papíru platí pro média, doporučená
výrobcem. Všechny technické údaje odpovídají informacím, dostupným v okamžiku
tvorby materiálu. Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny.
Develop a ineo jsou registrované značky / názvy produktů, vlastněné společností Konica
Minolta Business Solutions Europe GmbH.
Všechny ostatní značky nebo názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo
ochranné názvy produktů a jejich příslušných výrobců. Konica Minolta za tyto produkty
nepřijímá žádnou odpovědnost nebo záruku.

