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+
ineo 227
druk kolorowy | z szybkoäci¦ 22 str./min.
druk monochromatyczny z szyä ¦ʹʹǤȀǤ

Stworzony

do prostego
drukowania mobilnego

PrzyszÏoä© to rozwi¦zania mobilne. Praca mobilna jest coraz cz¸äciej na porz¦dku
äskach biurowych. Obe Ăsmartfony i tablety
Ă¦soby wykonywania pracy, np. organizacja pracy w wielu miejsc Ǥ ¦Ăele dokumentów wymaga skanowania i drukowania. W wielu
ϐ ĂÏ¦ Ă  drukarki stacjonarnej, co zmusza pracowników mobilnych do niewygodnego i czasocÏ ¸ǡ
drukowania i skanowaniä  ¦Ñä Ǥ
Aby ¦©m, DĊěĊđĔĕ oferuje ineo+227, kolorowe wielofunkcyjne
¦ǡÏ dostosowane do wymogów pracy mobilnej.
Prosta mobilna uĂytecznoä©

Nieograniczona i nieskomĂ ä©
¦ ¸  ¸ä  ä ¦Ǥ Ă
jednak system biurowy nie posiada funkcji druku mobilnego, pracownik mobilny, zanim wydrukuje dokument, musi
× © stacjonarnego, aby ©
z u¦äo. Zeskanowanie dokumentu do
¦mobilnego wymaga odwrotnej procedury.
Tymczasem ineo+ 227 of¦ ¸cji bliskiego pola (NFC) oraz Ï mobil¦Ñz systemem Android. O¦ ä©
oÏ Ï¦ 
¦Ñ ¦ ä©ǡ ¸za¦  Ï mobilnych pracowników biurowych.
ineo+ ʹʹ¸konale w mobilnej organizacji
pracy dzisÏä Ǥ

ineo+ 227 z podajnikiem dokumentów ȋ ǦʹͺȌǡϐ
¸ȋ Ǧͷ͵͵), podajnikiem papieru (PC-414),
×Ï¦ ¦ȋǦͷͲȌÏ  ȋǦͳͲʹȌǤ

tworzony z myäl¦ o prostocie Ï

äĂ poziomie

 Ñstwie do licznych wi  ¦Ñ
 ¸pnych na rynku, ineo+ 227 jest proste
w ÏǤ   i przejrzysta konce Ï
sprawiaǡĂ¦ równie proste w obsÏ
smartfon, czy tablet. 7-calowyä  dotyÏpopularne funkcje takie jak uderzanie palǡ̶ ¦ä©̶suwania i rozsuwania ×ǡ Ăytkownik od razu odn¸
tym systemie. Nowa struktura nawigacyjna menu uĂäe wszystkich funkcji na jednym ekranie
o×Ă¦ Ñ ¦ledwie kilku
¸©Ǥ¸Ă Ă©
ekranie startowym, a te, których s¸Ăǡstu
¦©Ǥ¦eniu stworzonym z myä¦ 
Ïugi rutynowe prace z¦okumentów
¦¸znacznie przyjemniejsze.

W obecnych czasach niskie koszty energii oraz ochrona
äobów naturalnych nalĂ¦Ăszych kryteriów warunku¦  ¦nia wielofunkcyjnego dla biura. W tym wz¸ǡ+ 227 wyznacza nowe standardy w zakresie troskiäralne. Priorytetem w procesie konstruowani¦
Ï×Ă×Ǥ¸oraz
×Ă¦¦ ¸¦ ¸
¦dzenia, szczególnie w trybie czuwania, cÏ
¸Ă  energii w skali tygodnia.
 ¦ǡie jak automatyczne usuwanie pustych strǡ¦ otrzebne kopiowanie
i straty papieru, cz¦¦cze bardziej przyjazäǤ¦ ¦
¸ äǡ×Ă ¸ä 
Twoich pien¸Ǥ

ineo+ 227 –
Usprawnia codzien¦ ¸Ǥ

Wszystkie
potrzebne funkcje

tworzenia dokumentów
¸Ă¦¦standardowych
i dodatkowych funkcji w tÏ¦
biurowǡ©ǡlaczego ineo+ 227 je¦ ¦Ǥ

ObsÏua urz¦dzeÑ mobilnych i chmury
> ineo+ʹʹÏowanie z chmury poprÏ¸
AirPrint (iPhone, iPod lub iPad Touch), Mopria (u¦
z systemeͶǤͶĂszym), Google Cloud Print
(opcja), WiFi Direct (opcja) oraz uwierzytelnianie NFC. Oznacza
ǡĂneo+ʹʹĂrukowanie stron internetowych,
¸© plików PDF poprzez ©Ǥracownicy
biurowi mo¦×Ă©+ 227 na swoim koncie Google i © miejsca, o ile tylk ¦dzenie przäÏ¦  Ǥ

Intelientne rozwi¦zania
optyma  pracy
> Aplikacje i ¦ DĊěĊđĔĕ¦  Ïonne
ä ¸  ¦yzowanych procesów. Ï a convert+share, umoĂnowanie do×Ă ormatów plików,
a na¸Ïch w dowolne miejsceǡÏ
Google Docs, Evernote lub Microsoft SharePoint. Natomiast
store+ϐnd pomaga szybko i sĀ©zukiwany dokument za ¦Ï×  Ï
wyszukiwania tekstowego.

Ïan dotykowy
> ¸i przejrzystemu rozplanowaniu i takim funkcjom,
jak uderzani ǡǷ ¦ä©ǳ
gestom zsuwania i rozsuwania palcami, 7-calowy
 äacz jest równie prosÏ
jak smartfon lub tablet i Ă©do
indywidualnych potrzeb w celu wygodniÏǤ

Uproszczone zdalne
 ¦
> SysĂ¦© ¦ prze¦etowej z komputera stacjonarnego.
Funk Ïä Ăia natychmiastowe ws Ǥ¸ ǡ ¦ystemem Android, kor¦ ej aplikacji,
ĂÏ©¦ǡna przyÏ©ÑÑ ¸ä 
buǤĂrowanie
statusu systemu przez dealera ĊěĊđĔĕ. System automatycznie powiadomi goÑ ¦ ¸erze, co
pozwoli na jego terminowe uzupeÏ ¸¦
ÏǤa tym, system jest zawsze sprawny
i gotowy do pracy, czyli tǡ©Ǥ

zeroka ama
rozwi¦zaÑ uwierzytelniania
>  ¸¦×Ăby uwierzǣÏǡϐ ryczna,
wbudowana funkcja NFC lub uwierzytelnianie Bluetooth
Ǥ   ȋa Androida) oraz Blu
(dla terminali iOS) oznacza moĂä©a
¦go zamiast kart kartϐ Ǥ

Gwarantowane bezpieczeÑstwo
danych
> ĊěĊđĔĕ ǡĂ¦¸zie
Ă Ă©äu biurowym.
¸¸powi do bezpiecznego drukowania, funkcjom
uwierzytelnianĂ×äĂko ¦ ©bezpiecznie zarówno na miejscu,
jak i mobilnie. Funkcje bezp Ñǡ  ǡ
Ȁ ǡyfrowanie poczty ele ϐwanie
¦ǡĂĂikacji systemu lub
pÏ×w jest absolutnie bezpieczna.
Wszystkie dane zapisane na twardym dysku systemu s¦
zabezpieczone przed nieuprawnionym dos¸
 ¦ nologii szyfrowania, a w razie potrzeby
wymazywania danych.

Ekoloiczne korzyäci

> Niski pobór energii, ekonomiczna eksploatacja oraz inteligentn  ¦ ¦äka zostaÏone przyznaniem ekol   ϐtów, takich jak Energy Star. Taki sposóäskÏ¸Ăom zysków
i korzystnä¸Ǥ

Szansa na
usprawnienie
tworzenia dokumentów!

ineo+ 227 poprawi moĂliwoäci w zakresie tworzenia dokumentów oraz
zapewni ×Ï ä× Ñ ǡ ¦ 
Twoje biuro miejscem dostosowanym do Twoich potrzeb.
Zoptymalizuj swoje procesy

ineo+ 227 oferuje liczne praktyczne funkcje, które zmniej¦Ï ¸  worzenia dokumentówǤĂ© koszty i zoptymaliz©¸ ǤĂÏ© w formacie prezentacji PowerPoint lub a ©  ȀǤ¸ w ĊěĊđĔĕ aplikacja convert+share,
za j ä¸  Ă zeskanowanie dokumeǡÏ Ă¦atu
i dostarczenie w dowolne miejsce np. store+ϐǤ¸ie
to eliminuje czas Ïe starych plików
i pozwala szybko odnaleĀ©ĂǤ

ineo+ 227 z podajnikiem dokumentów (DF-628),
ϐȋ Ǧͷ͵ͶȌǡÏ¦ ȋǦͷͳͶȌǡ
Ï ¦ ϐ×ȋǦͲ͵Ȍǡatkowym podajnikiem
ͷͲͲszy (PC-214) oraz moÏ ¦ ¦
do uwierzyteϐ  ȋǦ͵ͷȌǤ

ǦͳͲʹ͵
szyfrowane PDF lub
PDF/A(1a/1b)

ǦͳͲͷͶ
Przeszukiwalny PDF
ǦͳͲ
Druk kodów kreskowych

Ǧͳͳͳ
Klient
Thinprint

+
ineo 227

ǦͳͲ
Czcionki Unicode
ǦͳͲͺ
 

ǦͳͳͲʹ
×Ă×


UK-211
¸©
ȋ¸©ʹ Ȍ

FK-513
Ï

OC-514
Ï

DF-628
Podajnik dokumentów

lub

WT-506
×Ï
boczna

Ǧͳͳͷʹ
Ï
Trusted
Platform

KP-101
Klawiatura
numeryczna

EK-608


ǦͷͲ
Separator prac

lub

EK-609

+ Bluetooth

FS-534SD
Finiszer zsz¦ Ǧ
¸

PK-520
Ïwania

ǦͷͳͶ
Ï¦ 

lub

FS-533
Finiszer
¸

FS-534
ϐ¦ 
50 arkuszy

PK-519
Ï

AU-102
Ïzacji
biometrycznej

KH-102
Uchwyt klawiatury
UK-212

¸

ϐkacyjnych
×Ă 
uwierzytelniania kart
ϐ  

MK-735
ÏĂ
lokalne¦
do uwierzytelniania kart
ϐ  
MK-748
ÏÏ¦ ×

MK-603
Ï
dziurkowania

MK-602
ÏÏ¦ ×
(dla FS-533)

ǦǦͶͲͲ
bezprzewodowej
 

PC-114
Taca uniwersalna
1 x 500 arkuszy

lub

PC-214
Taca uniwersalna
2 x 500 arkuszy

PC-414
Ăä i,
na 2 500 arkuszy

DK-514
¦

CU-101
Ï  
powietrza

ineo+ 227

Funkcje drukowania
äredni wydruk plików ǡǡ ǡǡPDF
(v1.4), szyfrowanych plików PDF i OOȋǡ
ǡX); Mixmedia i Mixplex; programowanie
zaÑǲǳǢÏadka; znak wodny; ochrona
Ǣǲ  ǳ

ĆēĊĔČŘđēĊ
¦
System konsoli (wbudowany skaner)

ĕĊĈĞċĎĐĆĈďĆċĆĐĘĚȋĔĕĈďĆȌ
ä©
͵Ȁ ͵ǡ ǡǡǡ Ǧ Ȁǡ  ax
(standard iFax)
ä©
33,6 kBits/s, < 3 seǤ Ǧͳ

Drukowanie mobilne
¸©aksu
ä©ukowania i kopiowania
AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print
> A4: maks. 22 str./min. (kolor/ monochromatyczny) (opcja), ineoprint (iOS & Android), WiFi Direct (opcja) Wykorzystuje pa¸©
> A3: maks. 14 str./min. (kolor/ monochromatyczny)
Funkcje faksu
Odpytywanie;¸  e; PC-Fax, odbiór
Proces drukowania
ĕĊĈĞċĎĐĆĈďĆĘĐĆēĊėĆ
do skrzynki poufnej, odbiór do e-mail/FTP/SMB,

y skanowania
do 400 programóÑ
×Ï
Skanowanie do e-mail/FTP/Box (HDD)/PC (SMB)/
Opcje
256
WebDAV/do skrzynki ĂȀÏ> Dwustronny podajnik dokumentów (100 arkuszy)
Podajnik papieru
go/USB/DPWS, sieciowe-Twain
ε Ïu
> Standard: 1 110 arkuszy, maks. 3 600 arkuszy
Rozdz ä©
ε  ¸rzny z wielopunktowym zszywa> kaseta uniwersalna 500 arkuszy
Maks. 600 dpi
niem do 50 arkuszy, maks. poä©ͷͲͲǡ
(A5-A3, 60-256 g/m2)
 Ïiurkowania (2/4-punktowy)
ä©ia
> kaseta uniwersalna 500 arkuszy
ǤͶͷÏów/min. (kolorowych  Ï Ȍ > Finiszer podÏ¦ ͷͲ arkuszy:
(A5-A3, 60-256 g/m2)
maksymalä©͵͵ͲͲrkuszy z podajnika
> podajnik boczny na 100 arkuszy
Format oryÏ×
w¸ Ïania
ȋȂ͵ǡÏaty, banner, 60-256 g/m2)
Maks. A3
(2/4-punktowy)
Format papieru
Formaty plików
ε  Ï do wykonywania broszur
A5–A3; A6S; zakres rozmiarów grubego papieru X/Y:  ǡ ǡ ǡ  ǡǡkompaktowy
i zszywania 50 arkuszy, maks. 3 300 arkuszy
szerokoä©ǣͻͲȂʹͻǢÏä©ǣͳ͵ͻǡȂͶ͵ͳǡͺ
XPS, DOCȀȀ ȀȋͳȀͳ), przeszukiwalny
z podajnika ¸opcjonalny
PDF, PDF/A, liniowy PDF
Pole zadruku
Ïurkowania (2/4-punktowy)
Maks. 297 x 420 mm (A3)
> Ï¦ ǡͲȂʹʹͲȀ2, 413 x 557 x 152 mm,
Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów
Maks. 139,7 x 1 200 mm (banner)
wymagany dla FS-534 i FS-534SD
2 100 (pojedynczo i grupami), obÏ
> Separator prac, maks. pojemä©ʹͲͲȋͳͷͲȀͷͲȌ
Czas oczekiw¦¸Ȁ
arkuszy
20 sekund Ă
ĕĊĈĞċĎĐĆĈďĆĐĔĕĎĆėĐĎ
> Podajnik papieru (500 arkuszy)
ȋǤǤ Ï¸ǤȌ
> Podajnik papieru (2 x 500 arkuszy)
Podajnik dokumentów
585 x 660 x 735ȋ¦)
> KaĂä i na 2 500 arkuszy (A4)
> Dwustronny podajnik dokumentów (opjca)

ε ¦zenia
> 100 arkuszy, maks. 128 g/m2 (A6 do A3)
Ok. 72 kg (sa¦Ȍ
> Klawiatura numeryczna
ä©
ε ×Ïboczna
Zasilanie
1-9 999
ε Ï
220-240 V, 50/60 Hz
¸szenie
> Uchwyt klawiatury
ĕĊĈĞċĎĐĆĈďĆĉėĚĐĆėĐĎ
25-ͶͲͲΨ¸ Ͳ,1%
ε 
Kontroler
ε Ï¦ 
Czas oczekiwania¦¸4
Wbudowany kontroler z procesorem 1.2 GHz
> Bezp
8,4 / 6,8 sek. (kolor/monochromatyczny)
> Autoryzacja biometryczna
¸©
¸©
ε ×Ă ϐ nych
Standardowy kontroler wykorzy¸©ʹ 
ε Ï ¦  Ñ ia
mo¦Ȁȋʹ Ȁʹͷ0 GB)
Dysk twardy
ε ÏĂu czytnika kart
 ä©
250 GB
> MoÏ ¸Ï ×
1 800 (odpowiednik) x 600 dpi
> i-Option (dodatkowe funkcje)
Ro ä©
Ï 
ε ¸©dodatkowa 2 GB
600 x 600 dpi
Ȁ ȋ ͶȀ Ȍǡ Ȁǡǡ ǡǡ
Funkcje kopiowania
SNMP, HTTP/ ǡ ǡǡǡ
Wstawianie rozdÏ×ǢÏron; kopia
ĕđĎĐĆĈďĊĎėĔğĜĎĩğĆēĎĆ
Emulacja
próbna; druk próbny do regula Ǣ¸©Ñ
ε Ϊϐȋ Ȍ, convert+share (opcja), Personal
ȋͷ Ϊ͵ǤͲȌǢ ͵ȋ ͵ͲͳȌǢ
ÑǢǢÏȋopcjonalne
Applications (opcja), Enterprise Suite (opcja), Data
z
UK-211)Ǣ
¸Ǣ
rona
kopii
Interfejsy
AdministratorȋĂ× i centra koszEthernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT, USB
tów), Card solutions (opcjȌǡǡAP
2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n (opcja)
support, EveryonePrint (opcja), PCounter (opcja)

Windows Vista
Windows 7 (32/64)
Windows 8 (32/64)
Windows 8,1 (32/64)
Windows 10 (32/64)
Serwer WʹͲͲͺȀʹͲͲͺʹ(32/64)
Windows SerʹͲͳʹȀʹͲͳʹʹȋͶ),
 ͳͲǤǡinux, Citrix
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tel. + 48 61 866 24 74 / + 48 61 866 24 54
kontakt: + 48 696 055 559
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O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie dane  ¦ ä  podajnika dokumentów,
 ×Ñ ¦   ¦apieru o gramaturze 80 g/m2. O ile nie
zaznaczono inaczej, wszystkie dane dotycz¦ ä ania, skanowania lub faksowania
 ¦papieru w formacie A4 o gramaturze 80 g/m2.
Wszystkie dane ¦ ¸matury papieru dotyc¦ä×  ϐ¸
KonicǤ ϐ Ăia dodatkowego opart¦  ¸nych w momenc¦©przedniego powiadomienia.

ĊěĊđĔĕ oraz i¦Ă znakami handlowymi,× Ïä  m jest
Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Wszystkie inne nazwy mare×¦©Ăkami handlowymi lub znakami handlowymi, ×Ă¦ Ïä   co niniejszym zostaje uznane.

ʹͲͳͷ

