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Úrady práce, školy, univerzity, inžinierske firmy, architekti, poisťovne, banky, knižnice: 
veľa malých a stredne-veľkých spoločností alebo organizácií  potrebuje predovšetkým 
čiernobiele multifunkčné zariadenie, ktoré je intuitívne a ľahko ovládateľné. Navyše 
ponúka možnosť rýchlo tlačiť, kopírovať a skenovať, a to nielen z PC, ale aj z mobilných 
zariadení.

Multifunkčné čiernobiele zariadenie ineo 227 je 
navrhnuté tak, aby zjednodušilo kancelársku prácu 
aj prostredníctvom mobilnej tlače - čo je pri 
dnešnom trende nevyhnutnosťou. Okrem toho, 
všetky bežné kancelárske úlohy sú s týmto zaria-
dením vykonané rýchlo a spoľahlivo.  

Použitie z mobilných zariadení
V dnešnej dobe je úplne bežné vytvárať dokumenty, 
robiť fotografie alebo písať poznámky prostredníct-
vom smartfónov alebo tabletov. Prostredníctvom 
zariadení ineo 227 môžete tieto dokumenty, foto-
grafie, webové stránky alebo PDF súbory okamžite 
tlačiť priamo z mobilného zariadenia, ľahko a intu-
itívne bez nutnosti inštalovať akýkoľvek softvér  
a bez zdĺhavého nastavovania. To šetrí čas a zvyšuje 
produktivitu v dnešnom mobilnom svete. Tým, že 
stále viac pracovníkov používa k práci aj svoje tab-
lety či smartfóny, mobilná tlač sa stáva nevyhnut-
nosťou. Zariadenia ineo sú tiež vybavené pre Near 
Field Communication (NFC) -  pre jednoduché 
spárovanie multifunkcie s mobilným zariadením. 
Na ineo 227 môžete tlačiť priamo zo zariadení iOS  
a Android, prostredníctvom služby Google Cloud 
Print (voliteľne) či WiFi Direct (voliteľne).

Mobilná tlač 
na urýchlenie 
kancelárskej 
práce

ineo 227 s obojstranným podávačom dokumentov (DF-628), 

vstavaným finišerom (FS-533), veľkokapacitným zásobníkom  

(PC-413) a držiakom na klávesnicu (KH-102)



ineo 227 – 
jednoduché používanie

Prispôsobiteľný ovládací panel
Bez ohľadu na to, v akej kancelárii sa bude toto čier-
nobiele multifunkčné zariadenie používať, nepo-
chybne s ním bude pracovať viac užívateľov, či už 
zamestnanci v pracovných skupinách, tímoch alebo 
rôzne veľkých oddeleniach. A práve vtedy príde 
vhod možnosť prispôsobenia ovládacieho panela. 
To znamená, že si každý užívateľ môže vybrať zo 
širokej škály rôznych funkcií a vlastností, ktoré chce 
mať na svojom vlastnom ovládacom paneli -  
priamo z panela multifunkcie môže tiež sťahovať  
a inštalovať aplikácie, čo nepochybne predstavuje 
ďalšiu úroveň prispôsobenia. Výhody sú jasné:  
okamžitý prístup k často používaným funkciám  
a čas ušetrený pri bežných kancelárskych činnos- 
tiach. A čo viac - užívateľ si môže vytvoriť vlastný 
vzhľad panela podľa svojho vkusu a potrieb. Prečo 
si napríklad na panel multifunkcie nepridať firem-
né logo?       

ineo 227 s obojstranným podávačom dokumentov (DF-628), 

oddeľovačom úloh (JS-506) a systémovým stolíkom (PC-213)



 Široká škála funkcií
vynikajúce využitie

Zariadenie ineo 227 ponúka množstvo 
štandardných a voliteľných funkcií. 

 Kvalitné a ostré výtlačky
>  Tlačová mechanika a inovatívny HD toner poskytujú výtlač-

ky ostré ako britva s 1200 dpi a ľahko čitateľnými malými 
písmenami!

  
Chránime životné prostredie

>  Zariadenie je vďaka svojej nízkej spotrebe energie, eko-
nomickým prevádzkovým nákladom a inteligentnej 
ekologickej koncepcii certifikovaný rôznymi ekologický-
mi štandardmi ako je napríklad Energy Star. Ekologická 
úspora poskytuje výhody aj pre vás!

 Podpora mobilných zariadení
>  Zariadenie ineo 227 podporuje mobilnú tlač alebo tlač  

z cloud-u pomocou AirPrint (iPhony, iPody alebo iPad 
touch), Mopria (zariadenia so systémom Android 4.4 
alebo novším), Google Cloud Print (voliteľne), WiFi Direct 
(voliteľne) a overovania cez NFC. Vďaka tomu je možné 
tlačiť dokumenty, fotografie, webové stránky alebo 
súbory PDF priamo z iOS alebo Android smartfónu či 
tabletu cez sieť WLAN. Mobilní pracovníci môžu tiež 
zaregistrovať ineo zariadenia na svojom Google účte  
a tlačiť kdekoľvek - za predpokladu, že ich mobilné zaria-
denie je pripojené k internetu. 

 Inteligentné riešenia pre  
optimalizáciu pracovných postupov

>  Softvérové   riešenia DEVELOP dokážu nahradiť časovo 
náročné manuálne operácie automatizovanými procesmi. 
Napríklad môžete naskenovať predlohu ako dokument 
programu Word a potom poslať súbor priamo do priečin-
ka Windows, na email, do Google Docs, Evernote alebo na 
Microsoft SharePoint!



 Jednoduché ovládanie
>  Jasne štruktúrovaný 7-palcový farebný displej sa 

jednoducho ovláda ako napr. smartfóny alebo 
tablety a disponuje dobre známymi ovládacími 
gestami, ako sú ťahanie, drag&drop alebo zoom 
dvomi prstami. Užívatelia sa tak nemusia učiť nič 
nové. Navyše - panel je možné úplne prispôsobiť.

 
 Rôzne možnosti overovania
>  Bezpečný prístup k zariadeniu je realizovaný prostred-

níctvom rôznych druhov autentifikácie: pomocou 
hesla, skenovania kapilár prsta, bezkontaktných 
čipových kariet alebo overenia prostredníctvom NFC. 
To znamená, že mobilné zariadenia s NFC môžu byť 
dokonca použité na overovanie.

 Pohodlná vzdialená správa
>  Zariadenie môžete spravovať pomocou ľubovoľného 

webového prehliadača na vašom počítači. Vďaka 
vzdialenému ovládaniu displeja je možné užívateľovi 
okamžite pomôcť. A čo viac - panel multifunkcie 
môžete zrkadliť na tablete so systémom Android 
vďaka špeciálnej aplikácii a tak napr. zmeniť nastave-
nie tlačovej úlohy, aj keď je tlačiareň úplne na inom 
mieste v budove. A ineo Remote Care umožňuje moni-
torovať stav systému Vaším servisným partnerom 
DEVELOP. Ten bude týmto spôsobom včas automatic-
ky upozornený, ak bude dochádzať toner, takže sa 
nikdy neocitne bez tonera, čo vám ušetrí čas aj úsilie. 
Okrem toho, zariadenie je vždy pripravené k práci!

 Vysoké zabezpečenie dát
>  Develop zaisťuje, aby sa mohli mobilné zariadenia 

bezpečne používať v kancelárskom prostredí. Kým 
ochrana firemnej siete je jedným z kľúčových aspek-
tov bezpečnosti, nezaobíde sa ani bez zabezpečenia 
dôvernosti výtlačkov odoslaných z mobilných zaria-
dení. Prístup k zabezpečenej tlači, overovanie 
užívateľov a možnosť sledovať, koľko jednotliví 
užívatelia vytlačili, umožňuje firmám bezpečne 
využívať ineo 227 pre tlač z mobilných i stolových 
zariadení. Vďaka bezpečnostnej výbave, ako je IPsec, 
šifrovanie emailov S/MIME a filtrovanie IP paketov, je 
každá forma komunikácie systému alebo prenosu 
dokumentov úplne bezpečná. Všetky dáta, uložené na 
pevnom disku zariadenia, sú chránené pred neopráv-
neným prístupom pomocou technológie šifrovania dát 
a v prípade potreby aj ich vymazaním. Vysoká ochra-
na ide ruka v ruke s medzinárodnými bezpečnostnými 
štandardmi ISO 15408 EAL3 a IEEE 2600.1!



Zariadenie úsporné
a šetrné k životnému 

prostrediu zároveň

ineo 227 s obojstranným podávačom dokumentov 

(DF-628), brožúrovacím finišerom (FS-534SD), 

systémovým stolík  om (PC-213) a numerickou 

klávesnicou (KP-101)

Investujte do ľubovoľného zariadenia z ineo série a budete mať prospech
z intuitívneho ovládania, rovnako ako z ich ekonomickej a energetickej 
šetrnosti.

Naučte sa jeden, ovládajte všetky
Všetky čiernobiele aj farebné multifunkčné 
zariadenia ineo boli zjednotené a zdieľajú spoločné 
funkcie a vlastnosti, ktoré ešte viac umocňujú 
jednoduchosť použitia. Nezáleží na tom, ktoré 
zariadenie vaši zamestnanci práve používajú - vždy 
sa budú okamžite cítiť ako ryba vo vode. A to im 
ušetrí veľa času, ktorý môžu venovať svojej práci.

Ekonomická šetrnosť
Tieto čiernobiele multifunkcie obsahujú nespočetné 
množstvo úsporných funkcií, ktoré vo výsledku 
výrazne znižujú spotrebu elektrickej energie. Kým 
tento pohľad na vec šetrí vaše peniaze, iné „zelené“ 
funkcie sú ekologicky prospešné.
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UK-211
Rozšírenie 
pamäte (2 GB)

FK-513
Faxová  
jednotka

FS-534SD
Brožúrovací  
finišer

FS-534
Zošívací finišer

PK-520
Dierovacia  
jednotka

DF-628
Podávač originálov

WT-506
Pracovný pult

KP-101
Numerická 
klávesnica 

PC-213
Systémový stolík s 2 zásobníkmi

PC-413
Systémový stolík s veľkokapacitným zásobníkom

PC-113
Systémový stolík s 1 zásobníkom

DK-513
Jednoduchý stolík

OC-514 
Kryt originálu

AU-102
Biometrický  
snímač

EK-609 
USB rozhranie
+ Bluetooth

EK-608 
USB rozhranie

LK-102 v3 
Podpora  

PDF/A(1b)

LK-107 
Unicode

Čítačka  
bezkontaktných 
kariet

MK-735  
Montážna sada  
pre čítačku kariet

SX-BR-4600 
Wi-Fi adaptér

KH-102
Držiak  
na klávesnicu

UK-212
Integrované Wi-Fi

LK-108 
Tlač OCR

LK-110 v2
Rozšírené OCR

LK-105 v4 
OCR skenovanie

LK-106
Čiarové kódy

LK-111
Thinprint 

LK-115 v2
Bezpečnostný  

chip

RU-514
Transportná 
jednotka
(FS-534/SD)

FS-533
Vstavaný finišer

MK-602
Montážna sada
(pre FS-533)

JS-506
Oddeľovacia  
priehradka

PK-519
Dierovacia 
jednotka

ineo 227
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alebo
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ineo 227     
SYSTÉM

Rýchlosť tlače a kopírovania

> A4: max. 22 str/min    

> A3: max. 14 str/min

Systém tlače

laserový

Gradácia 

256 odtieňov

Vstup papiera 

> štandardne: 1 100 listov, max. 3 600 listov

> univerzálny zásobník na 500 listov 

 (A5–A4, 60 – 220 g/m2) 

> univerzálny zásobník na 500 listov 

 (A5 – A3, 60 – 220 g/m2)

> systémový stolík s 1 zásobníkom (voliteľne)

 (500 listov, A5–A3, 60–220 g/m2)

> systémový stolík s 2 zásobníkmi (voliteľne) 

 (2x 500 listov, A5–A3, 60–220 g/m2)

> veľkokapacitný zásobník (voliteľne)

 (2 500 listov, A4, 60–220 g/m2)

> ručný podávač na 100 listov (A5– A3, voliteľné  

 veľkosti papiera, 60 –220 g/m2) na štandardný  

 papier, obálky, fólie, hrubý papier

Formáty papiera

A5 – A3, vlastné formáty papiera

Potlačiteľná oblasť

A5 – A3, A6S, hrubý paper; 

šírka: 90 – 297 mm, dĺžka: 139,7–297 mm

Zahrievanie

cca 20 sekúnd

Rozmery (š × h × v)

585 x 660 x 735 mm (bez príslušenstva)

Hmotnosť

asi 56,5 kg (bez príslušenstva)

Napájanie 

220–240 V,  50/60  Hz, max. odber do 1,5 kW  

(zariadenie)

Pamäť

2 GB RAM 

Pevný disk

250 GB

    

TLAČ

Rozlíšenie 

max. 1 800 x 600 dpi

Sieťové protokoly 

TCP/IP (IPv4/IPv6), FTP, SMB, SMTP, WebDav

Tlačové jazyky

PCL6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

Rozhranie

Ethernet 10 BaseT/100 BaseT/1000 BaseT, USB 2.0, 

Wi-Fi 802,11b/g/n (voliteľne)

Ovládače

Windows VISTA/7/8/8,1 (32/64), 

Windows Server 2003/2008 (32/64),  

Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2 (64), 

Apple OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix  

Tlačové funkcie

priama tlač súborov PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, šif-

rovaných PDF a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); 

mixmedia a mixplex; ukladanie prednastavení 

“Rýchle nastavenie”, sútlač, vodoznak; tlač cez 

„kopírak“

Mobilná tlač

AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud

Print (voliteľne); WiFi Direct (voliteľne); ineoprint

(iOS & Android); PageScope Mobile (iOS & 

Android); NFC (Android)

SKENOVANIE

Režimy skenovania

sken do e-mailu/FTP/Boxu (HDD)/PC (SMB)/ 

WebDAV/ku mne/domov/USB/DPWS, sieťový 

TWAIN sken

Rozlíšenie

max. 600 x 600 dpi

Rýchlosť skenovania

max. 45 obr/min (farebne/čiernobielo)

Formáty originálov 

max. A3

Formáty súborov 

JPEG, TIFF, PDF, kompaktné PDF, XPS, kompaktné 

XPS, linearizované PDF

voliteľne: PDF/A 1a a 1b, prehľadávateľné PDF,  

docx, xlsx, pptx

KOPÍROVANIE

Podávač originálov (voliteľne)

až 100 originálov; A6–A3 

Viacnásobné kopírovanie

1 – 9 999

Mierka

25 – 400% v krokoch po 0,1%; automatický zoom

1. kópia A4

5,3 s

Rozlíšenie

600 x 600 dpi

Kopírovacie funkcie

kapitoly, vkladanie listov a krycieho listu, skú-

šobná kópia (výtlačok alebo na displeji), úprava 

skúšobného výtlačku, digitálne kreatívne funkcie, 

pamäť nastavenia úloh, režim plagátu, opakova-

nie obrazu, sútlač (voliteľne), razítko

FAX (VOLITEĽNE)

Kompatibilita

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFax 

(iFax štandardne)

Prenosová rýchlosť

33,6 kb/s, < 3 s ITU č. 1

Pamäť faxu

využíva systémovú pamäť

Faxové funkcie 

vyžiadaný fax, odložený prenos, faxovanie z PC, prí-

jem do dôverného boxu, príjem do e-mailu, FTP, SMB

PRÍSLUŠENSTVO

> Obojstranný podávač originálov (100 listov)

> Kryt originálu

> Vstavaný finišer s viacpozičným zošívaním až 50  

 listov, výstupná kapacita max. 500 listov, voliteľne  

 dierovacia jednotka (2/4 otvory)

> Zošívací finišer s viacpozičným zošívaním až 50  

 listov, výstupná kapacita max. 3 300 listov,  

 voliteľne dierovacia jednotka (2/4 otvory)

> Brožúrovací finišer s viacpozičným zošívaním až  

 50 listov, tvorba brožúr (až 20 listov/80 strán),  

 výstupná kapacita max. 2 300 listov, voliteľne  

 dierovacia jednotka (2/4 otvory) 

> Transportná jednotka, 60–220 g/m2, 413 x 557 x  

 152 mm, povinné pre FS-534/SD  

> Oddeľovacia priehradka,  

 kapacita max. 200 (150/50) listov 

> Zásobník papiera (500 listov)

>  Zásobník papiera (2 x 500 listov)

>  Veľkokapacitný zásobník na 2 500 listov (A4)  

>  Jednoduchý stolík

> Numerická klávesnica

> Pracovný pult

> Faxová jednotka

> Držiak na klávesnicu

> USB rozhranie

> USB rozhranie a Bluetooth

> Integrované Wi-Fi

> Biometrický snímač

> Rôzne riešenia čítačiek bezkontaktných kariet

> Montážna sada pre čítačku kariet

> Razítko na odoslané dokumenty

> i-Option (prídavné funkcie)

> Rozšírenie pamäte (2 GB)

> Wi-Fi adaptér

- Všetky údaje týkajúce sa kapacity papiera sa vzťahujú na papier formátu A4  
s gramážou 80 g/m2.

- Kvalita tlače na hrubé papiere a iné médiá sa môže líšiť od kvality tlače na 
papier gramáže 80 g/m2.

- Všetky údaje týkajúce sa rýchlosti skenovania, kopírovania alebo tlače sa 
vzťahujú na papier formátu A4, ktorý je skenovaný, kopírovaný alebo tlačený 
ako viacstránková úloha, jednostranne.

- Podpora a dostupnosť uvedených údajov a funkcionalít sa môže meniť  
v závislosti od operačných systémov, aplikácií, sieťových protokolov ako aj od 
siete a systémovej konfigurácie.

- Technické údaje a príslušenstvo sú založené na informáciách dostupných  
v čase spracovania tohto prospektu, môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho 
upozornenia.

- Develop nezaručuje bezchybnosť uvedených cien alebo technických údajov.
- Všetky ostatné obchodné a produktové značky môžu byť registrovanými 

obchodnými alebo obchodnými značkami ich prípadných držiteľov a sú týmto 
uznané.


