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ineo 226

zwart-wit | 22 ppm

Verbeterde
efficiëntie
van uw document
productie
De meeste documenten die u dagelijks op kantoor aantreft, worden in zwart-wit gemaakt op mono
chrome systemen die doorgaans een langdurige betrouwbaarheid leveren en besparen op afdruk- of
kopieerkosten. De ideale oplossing voor alle kantoordocumenten? Niet helemaal. Met de lancering
van de ineo 226 heeft Develop een nieuwe dimensie van prestaties en kwaliteit toegevoegd aan
monochroom kopiëren. Dit monochrome A3-systeem is niet alleen een volledig betrouwbaar digitaal
kopieersysteem, maar het kan ook elke andere documentproductietaak snel en efficiënt uitvoeren
dankzij de geïntegreerde afdruk- en kleurscanmogelijkheden en de optionele faxfunctionaliteit.
Snelheid en kleur bij uw scans
U hoeft geen tijd te verliezen bij het scannen van
pagina na pagina van een groot document of bij
het omdraaien van originelen die dubbelzijdig
zijn bedrukt: de optionele duplexdocumentinvoer scant 46 pagina’s per minuut om waardevolle tijd te sparen die u beter kunt besteden
aan meer belangrijke taken. Als u kleurenscans
nodig hebt, bijvoorbeeld om uw documenten
te archiveren in hun originele lay-out, kan de
ineo 266 ook die taak op zich nemen.

Efficiënte opslag
Met de scanfunctie van de ineo 226 kunt u
gescande bestanden ook doorsturen via e-mail
of ze opslaan op een FTP-server of USB-stick,
zonder dat u ze eerst naar de pc op uw werkplek
moet sturen. Een dergelijke combinatie van
standaard en optionele functies voor direct door
sturen vormt een andere grote tijdbesparing.

Gemakkelijk te gebruiken
Gebruikers worden vaak overspannen bij het
gebruik van moderne en multifunctionele
kantoorapparaten. Ook hier vormt de ineo 226
een aangename uitzondering omdat dit model
speciaal werd ontworpen voor gebruiksgemak.
Een gebruiksvriendelijk menu op het display
begeleidt gebruikers bij alle systeemfuncties,
zodat ze in één oogopslag kunnen zien wat ze
moeten doen.

ineo 226 met duplex documentinvoer (DF-625), faxfunctionaliteit,
duplexeenheid (AD-509), extra papierladen (PF-507) en staander (DK-708)
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Vlijmscherpe uitvoer
De ultrafijne deeltjes van de HD-toner van de
ineo 226 levert topkwaliteit voor al uw uitvoer.
En u zult het verschil merken, bijv. in de vloeiende gradatie van grijswaarden voor extreem
leesbare tekst of heldere afdrukken, zelfs van
kleine tekens.

Eenvoudig en veilig
Hoe vaak bent u al naar de kantoorprinter gewandeld om vast te stellen dat uw afdruk verdwenen
is? En wat doet u als u moet garanderen dat een
vertrouwelijk document niet in verkeerde handen
terechtkomt? De ineo 226 heeft de oplossing voor
beide problemen. Een functie voor beveiligde
afdrukken zorgt ervoor dat er geen document
wordt afgedrukt zolang u de viercijferige pincode
niet hebt ingevoerd in het systeem. Dat betekent
dat u er zeker van kunt zijn dat er geen document
zal verdwijnen.

DK-708
Onderstel

Goed voor het milieu ... en voor uw
portemonnee
Bij het ontwerp van de ineo 226 werd nagedacht
over het milieu. Dit is in de eerste plaats merkbaar
in de milieuvriendelijke materialen die zijn gebruikt
bij de productie van de machine en aan het ecovriendelijke productieproces zelf. Maar dat is niet alles.
Het lage energieverbruik van het systeem is niet
alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. En het bewijs dat dit geen loze praatjes
zijn, is het feit dat het milieuvriendelijke concept
van de ineo 226 al meerdere keren werd bekroond,
met o.a. Blue Angel Mark en Energy Star.

ineo 226 –
voldoet aan al uw dagelijkse documentbehoeften – en veel daarnaast.

ineo 226

Emulatie

Geheugen

GDI

Systeemgeheugen: 128 MB

IC-209: PCL 5e/6

Resolutie

Interfaces

Max. 600 x 600 dpi

Machinetype

Standaard: USB 2.0

Consolesysteem (ingebouwde scanner)

Optioneel: Ethernet 10/100 BaseT,

Functies kopieerapparaat

Afdruk- en kopieersnelheid

Wi-Fi 802.11b/g (optioneel)

> A4

Stuurprogramma’s voor:

ID-kopie, beeldrotatie, kruislings sorteren en

tot 22 ppm

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

duplex (optioneel)

tot 24 ppm (van optionele cassettes)

Windows Server 2008 (32/64)

> A3

Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2

Specificaties faxen (optioneel)

tot 8 ppm

Linux

Compatibiliteit

Afdruksysteem

Printfuncties

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

Laser

Watermerk, beeldrotatie, sorteren/groeperen,
beveiligde afdruk, N-per-vel functie, duplex en

Overdrachtsnelheid

Gradatie

Algemene gegevens

256

boekje (optioneel)

Papierinvoer

Specificaties scannen

>	Standaard: 350 vellen, max. 1.350 vellen
>	Universele lade (250 vel)
(A5–A3, 64–157 g/m2) voor standaard papier,
enveloppen, dik papier
>	Meervoudige handinvoer: 100 vellen (A5–A3,

Groeperen, elektronisch sorteren, tijdstempels/
paginanummer, boekkopie, 2/4-naar-1-kopie,

Geheugen fax
Systeemgeheugen (max. 128 MB RAM)
Functies fax

Type scan
Standaard: TWAIN-Scan, Scannen naar USB
Optioneel: Scannen naar e-mail/FTP/PC(SMB),
Netwerk TWAIN-Scan

64–157 g/m2) voor standaard papier, karton,

Resolutie

enveloppen, briefkaarten, gerecycled papier

Max. 600 dpi

33,6 kBits/s, ca. 3 sec. ITU-nr. 1

Verzending, polling, tijdverschuiving,
geheugenontvangst, PC-Fax

Opties
> Automatische duplex documentinvoer
> Afdekklep

Papierformaat

Scansnelheid

A5 tot A3 (297 x 432 mm)

Max. 46 opm (z/w)

Afdrukgebied

Max. 20 opm (kleur)

Ca. 289 x 412 mm

Grootte origineel

> Kleine, middelgrote en grote onderkast

Opwarmtijd

A5 tot A3

> Faxeenheid

Minder dan 15 seconden

Scanformaat

> Netwerkinterfacekaart 10/100 BaseT

Afmetingen (b x h x d)

PDF, TIFF, JPEG

607 x 458 x 570 mm (zonder opties)

Adressen scannen

Gewicht

Max. 250

Ca. 28,2 kg (zonder opties/verbruiksartikelen)
Stroomvoorziening

Documenteninvoer

Specificaties printer

> A5 tot A3

Standaard: Geïntegreerde GDI-controller

(A5–A3, 64–90 g/m2) voor standaardpapier

>	PCL-controller IC-209
(incl. netwerkinterfacekaart 10/100 BaseT)
> WLAN-adapter
> Paneel

Softwareoplossingen

> Duplex documentinvoer (optioneel)

> Enterprise Device Manager
> WebConnection

> Max. 70 vellen (max. 128 g/m2)
Voorselectie kopiëren

Optioneel: PCL-controller IC-209

1 – 999

Geheugen

Zoomen

Systeemgeheugen (max. 128 MB RAM)

25–400 % in stappen van 0,1 %

Resolutie

Eerste A4-kopie

Max. 600 x 600 dpi

>	Max. 4 lade (250 vel)

Specificaties kopiëren

220–240 V, 5o/60 Hz

Controller

> Duplexeenheid 64–90 g/m2

Minder dan 6,5 seconden

IC-209: Max. 1,200 x 600 dpi
Netwerkprotocollen
TCP/IP (IPv4; IPv6), SNMP, HTTP

Konica Minolta Business Solutions Nederland BV

Alle gegevens met betrekking tot de papiercapaciteiten van documentinvoer, de laatste
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verwerkingsaccessoires en de papiercassettes zijn van toepassing op papier met een
gewicht van 80 g/m2 tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle gegevens met betrekking
tot de afdruk-, scan- of faxsnelheid zijn van toepassing op papier op A4-formaat met
een gewicht van 80 g/m2 tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Alle gegevens met betrekking tot papiergewichten zijn van toepassing op media die
zijn aanbevolen door Konica Minolta. Alle technische gegevens komen overeen met de
kennis die beschikbaar was op het ogenblik dat de druk van dit document werd gestart.
Konica Minolta behoudt zich het recht voor technische wijzigingen aan te brengen.
DEVELOP en ineo zijn gedeponeerde handelsmerken/producttitels die eigendom zijn
van Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.
Alle andere merk- of productnamen zijn gedeponeerde handelsmerken of producttitels
van de respectievelijke fabrikanten. Konica Minolta aanvaardt geen aansprakelijkheid
of garantie voor deze producten.
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