
ineo 185
Jednoduché a prívetivé 
multifunkčné zariadenie 3-v-1

ineo 185 je kompaktné, plne vybavené kancelárske zariadenie, ktoré 
spĺňa potreby malých podnikov v oblasti tlače, kopírovania a skenovania. 
A čo viac, toto čiernobiele A3 zariadenie je veľmi šetrné voči životnému 
prostrediu. Táto multifunkcia tri v jednom, špeciálne navrhnutá pre 
menšie podniky alebo pracovné tímy, ponúka vysokú rýchlosť  
a jednoduché použitie - všetko, čo malá kancelária potrebuje k zvýšeniu 
produktivity pri svojej práci s dokumentmi.

čiernobiele | 18 str/min

sk



 Užívateľsky prívetivá multifunkcia 
 Ľahko použiteľný ovládací panel s populárnym 

nastavovaním šípkami zabezpečuje intuitívne 
použitie - takže ani občasní používatelia zariadenia 
ineo 185 nebudú mať žiadne problémy. Pridajte  
k tomu kopírovanie a tlač rýchlosťou až 18 strán 
A4 za minútu a rýchly čas prvej kópie len 8 sekúnd 
a môžete si byť istí, že čakanie bude minulosťou. 
A čo viac, ineo 185 môže spracovávať širokú škálu 
médií. Jeho schopnosť tlače a kopírovania formátu 
A3 je veľkou výhodou, najmä pokiaľ ide o tlač 
rozvrhov, vývojových diagramov alebo o kopírovanie 
stavebných plánov. Funkcia kopírovania preukazu 
umožňuje skopírovať prednú a zadnú stranu 
osobného dokladu alebo vodičského preukazu na 
jedinú stránku. A vzhľadom k tomu, že podobne 
funguje kopírovanie 2-v-1 a 4-v-1, možno dva alebo 
viac originálov okopírovať na jednu stránku a šetriť 
tak čas aj papier.

> Vysoká flexibilita médií: formáty až do formátu A3 
>  Kompaktný dizajn: malá výška a malý pôdorys
> Štandardná multifunkčná výbava: tlač, kopírovanie,  

skenovanie

> Vynikajúca kvalita: ineo HD toner s menšími, 
jemnejšími časticami zaisťuje ostrý text a obrázky

> Profesionálna tlač: štandardne GDI kontrolér
> Užívateľsky prívetivý dizajn: LCD užívateľské 

rozhranie

> Rýchla tlač a kopírovanie: až 18 str/min (A4)
> Funkcia úspory papiera: funkcie 2-v-1, 4-v-1 

a kopírovanie preukazu

>  Šetrnosť k životnému prostrediu: certifikácia 
Energy Star

ineo 185

SYSTÉM

Konštrukcia 
stolové zariadenie  

(integrovaný skener)

Rýchlosť kopírovania a tlače  
A4: max. 18 str/min

A3: max. 9 str/min

Tlačový systém 
elektrofotografický laser

Gradácia 
256 odtieňov 

Kapacita vstupu papiera 
štandardne: zásobník na 250 listov  

(A5–A3, 64–157 g/m2)  

štandardne: ručný podávač na 100 

listov (A5–A3, 64–157 g/m2)

Výstupná kapacita 
max. 250 listov

Formáty papiera 
max. 297 x 432 mm

Zahrievanie 

29 sek. alebo menej

Rozmery (š x h x v) 

606 x 531 x 449 mm

Hmotnosť: 
asi 25,2 kg

Napájanie 

220–240 V; 50 Hz

TLAČ  

Procesor  
120 MHz (štandardne) 

Pamäť  
32 MB

Rozlíšenie 

600 x 600 dpi 

Jazyk popisu stránky 
GDI, XPS

Rozhranie 
USB 2.0

Ovládače 

Windows Vista/7/8 (32/64),  

Windows Server 2003/2008 (32/64) 

Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2

Potlačiteľné formáty papiera 
A3–A5, vlastné formáty papiera

Tlačové funkcie 

vodoznak, viac strán na jednu

SKENOVANIE

Rozlíšenie skenovania 
max.: 600 x 600 dpi

Režimy skenovania 

Twain a WIA sken

KOPÍROVANIE

Formát originálov 
max. A3

Viacnásobné kopírovanie 
1–99

Mierka 
50-200% v krokoch po 1%

Rozlíšenie 
600 x 600 dpi

Doba prvej kópie 
8 sek. alebo menej

Kopírovacie funkcie
2-v-1, 4-v-1, nastavenie sýtosti,  
triedenie/skupinkovanie 

kopírovanie preukazu 

kopírovanie knihy

PRÍSLUŠENSTVO 

> Ethernet adaptér do USB 

> Samostatná zošívačka

Zaostrené na kopírovanie
s ďalšími hodnotnými funkciami

www.develop.sk
- 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.


