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Zvýšte efektivitu  
vašej práce s dokumentmi

Nech už potrebujete v kancelárii urobiť čokoľvek, Develop ponúka vhodné riešenie pre všetkých. 

Zariadenie ineo 226 sa postará o takmer všetky každodenné tlačové úlohy a ponechá všetkým 

pracovníkom viac času na ďalšie činnosti. Ako skutočné multifunkčné zariadenie ineo 226 

tlačí a kopíruje rýchlosťou 22 str/min a skenuje farebne vo formátoch A4 aj A3. Vďaka svojmu 

malému pôdorysu sa zmestí aj do preplnenej kancelárie. Má proste všetko, čo kancelária potre-

buje.

ineo 226 s obojstranným podávačom dokumentov (DF-625) , faxom,  

duplexnou jednotkou (AD-509), prídavným zásobníkom papiera (PF-507)  

a stolíkom (DK-708)

Rýchle a farebné skenovanie
Nie je potrebné strácať čas skenovaním 
stránky po stránke alebo otáčaním obo-
jstranne potlačených papierov: voliteľný  
obojstranný podávač originálov skenuje 
rýchlosťou 46 strán za minútu, čím 
ušetríte cenný čas, ktorý môžete lepšie 
využiť vo viac produktívnych úlohách.  
A ak potrebujete skenovať vo farbe, 
napríklad pre archiváciu svojich dokumen-
tov, taktiež sa môžete spoľahnúť na ineo 
226.

Efektívne odosielanie súborov
Zariadenie ineo 226 umožňuje poslať 
naskenované súbory e-mailom alebo ich 
uložiť na FTP server, príp. USB flash disk - 
bez toho, aby ste museli použiť svoj 
počítač. Táto kombinácia štandardných  
a voliteľných cielov skenovania poskytuje 
jednoduchý a rýchly spôsob skenovania 
dokumentov. 

Jednoduché používanie
Užívatelia majú často obavy z používania 
moderných multifunkčných kancelár-
skych zariadení. Aj tu je ineo 226  prí-
jemná výnimka, pretože toto zariadenie 
bolo špeciálne navrhnuté pre jednoduchú 
obsluhu. Menu displeja je prehľadné a už 
na prvý pohľad je jasné, čo je potrebné 
urobiť.
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Laserovo ostré výstupy
Veľmi jemné častice HD tonera umožňujú
vysokú kvalitu všetkých vašich výtlačkov.
Všimnite si rozdielov v hladkosti prechodov,
ostrom texte alebo jasne čitateľnom aj veľmi 
malom texte.

Jednoduchý a bezpečný
Ako často ste prišli k vašej tlačiarni a zistili ste, že 
vaše výtlačky tam už medzitým nie sú? A čo ak 
boli medzi vašimi dokumentmi citlivé informá-
cie, ktoré nepatria do nepovolaných rúk? 
Zariadenie ineo 226 má riešenie oboch týchto 
problémov. Funkcia zabezpečenej tlače zaisťuje, 
že vaše dokumenty budú vytlačené až po zadaní  
štvormiestneho PIN kódu do zariadenia. A to zna-
mená, že si môžete byť istí, že žiadny dokument 
vám nezmizne. Táto funkcia tiež pomáha udržia-
vať prevádzkové náklady na uzde; zároveň
poskytuje správcovi možnosť priebežného
sledovania a ľahkého riadenia  
nákladov na tlač a kopírovanie.

ineo 226 –  splní všetky vaše každodenné pracovné potreby. 

Ohľad na životné prostredie  
aj vašu peňaženku
Zariadenie ineo 226 bolo navrhnuté s ohľadom na 
životné prostredie. Pri výrobe sa použili materiály, 
ktoré šetria životné prostredie, ale už aj samotný 
výrobný proces je zameraný na dodržiavanie eko-
logických štandardov. A to nie je všetko. Nízka spo-
treba energie šetrí nielen životné prostredie, ale aj 
vašu peňaženku. Ako dôkaz získalo zariadenie nie-
koľko významných ocenení, medzi inými aj Blue 
Angel Mark a Energy Star.

EH-C591
Samostatná zošívačka

FK-510
Faxová jednotka

OC-512
Kryt originálu

DF-625
Obojstranný podávač 
dokumentov

AD-509
Duplexná jednotka

SX-BR-4600
Wi-Fi adaptér

PF-507
Zásobník papiera

MK-749
Voliteľný 
panel

DK-706
Stolík veľký

DK-707
Stolík malý

DK-708
Podstavec

IC-209
PCL kontrolér

NC-504
Sieťová karta

alebo

alebo

alebo



Pamäť

Systémová pamäť: 128 MB 

Rozlíšenie

Max. 600 x 600 dpi

Funkcie kopírovania

Skupinkovanie, elektronické triedenie, časová 

pečiatka/ číslo strany, kopírovanie knihy, 2/4 

strany na jednu, kopírovanie preukazu, otáčanie 

obrazu, criss/cross a obojstranné kopírovanie 

(voliteľne)

FAX

Kompatibilita

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

Prenosová rýchlosť

33.6 kBits/s, cca. 3 sec. ITU-No. 1

Pamäť faxu

Systémová pamäť (max. 128 MB RAM) 

Funkcie faxu 

výzva, obežník, odložený prenos, príjem do

pamäte, prenos z PC

PRÍSLUŠENSTVO 

> Obojstranný podávač originálov

> Kryt originálu

> Duplexná jednotka 64-90 g/m2

> Max. 4 zásobníky papiera 250 listov

(A5-A3, 64–90 g/m2), kancelársky papier

> Malý stolík, veľký stolík, podstavec

> Faxová jednotka

> Sieťová karta Ethernet 10/100 BaseT

> PCL kontrolér IC-209

(vr. sieťového rozhrania 10/100 BaseT)

> Wi-Fi adaptér

SOFTVÉROVÉ RIEŠENIA

>  Enterprise Device Manager

>  WebConnection

 

ineo 226
SYSTÉM

Typ zariadenia

konzolový systém (vstavaný skener)

Rýchlosť kopírovania a tlače 

> A4

až  22 str/min.

až  24 str/min. (z voliteľných zásobníkov)

> A3

až  8 str/min.

Systém tlače

laser

Gradácia 

256

Vstup papiera 

> štandardne: 350 listov, max. 1 350 listov

> univerzálny zásobník 250 list (A5–A3,  

 64–157 g/m2) pre štandardné papiere, obálky,  

 hrubý papier

> ručný podávač: 100 listov (A5–A3, 64–157 g/

m2) pre štandardné papiere, obálky, recyklovaný 

papier

Formáty papiera 

A5 - A3 (297 x 432 mm)

Potlačiteľná oblasť 

cca. 289 x 412 mm

Zahrievanie

menej ako 15 sekúnd

Rozmery (š x h x v)

607 x 458 x 570 mm (bez príslušenstva)

Váha

cca. 28,2 kg (bez príslušenstva)

Napájanie 

220–240 V, 5o/60 Hz

TLAČ

Kontrolér 

Štandardne: vstavaný GDI kontrolér 

Voliteľne: PCL kontrolér IC-209

Pamäť 

systémová pamäť (max. 128 MB RAM) 

Rozlíšenie 

Max. 600 x 600 dpi 

IC-209: Max. 1.200 x 600 dpi

Sieťové protokoly

TCP/IP (IPv4; IPv6), SNMP, HTTP

Tlačové jazyky

GDI 

IC-209: PCL 5e/6

Rozhranie

Štandardne: USB 2.0 

Voliteľne: Ethernet 10/100 BaseT,  

Wi-Fi 802.11b/g (voliteľne)

Ovládače 

Windows Vista/7/8/10 (32/64)

Windows Server 2008 (32/64)

Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2 

Linux

Tlačové funkcie

vodoznak, otáčanie obrazu, triedenie/skupink-

ovanie, zabezpečená tlač, viac strán na jednu, 

obojstranná tlač (voliteľne), funkcia brožúra 

(voliteľne)

SKENOVANIE

Režimy skenovania

Štandardne: lokálny TWAIN-scan, sken na USB 

Voliteľne: sken do e-mailu/FTP/PC(SMB),  

sieťový TWAIN sken

Rozlíšenie

Max. 600 dpi

Rýchlosť skenovania

Max. 46 obr/min. (čiernobielo) 

Max. 20 obr/min. (farebne)

Veľkosť originálu 

A5 - A3

Formáty skenovania 

PDF, TIFF, JPEG

Adresy skenovania 

Max. 250

KOPÍROVANIE

Podávač originálov (voliteľne)

> Obojstranný podávač originálov 

> A5 - A3  

> Max. 70 listov (max. 128 g/m2)

Viacnásobné kopírovanie

1 – 999

Mierka

25 –400 % v krokoch po 1 % 

1. kópia

menej ako 6,5 sek.

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.


