
ineo 185

Basit kompact çok fonksiyonlu

Siyah beyaz | 18 kopya

                ineo-185, küçük işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayan tam donanımlı ve çevreye duyarlı bir
  ineo sistemdir. A3 kopyalamayı, çıktı almayı ve bir taramayı standart olarak sağlar. Sistem kullanıcılarına
olağanüstü performans sağlar. Özellikle küçük ölçekli işletmelerin tarama, kopyalama ve çıktı alma işlerini
                     rahatlıkla yapabilmesi üretkenli arttırmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.



ineo185

Genel Bilgiler

Masaüstü Sistem 

(Entegre Tarayıcı)

Kopya/Yazdırma hızı 

A4: max. 18 kopya

A3: max. 9 kopya

Baskı Sistemi

Elektrografik  lazer

Tonlama

256 

Kağıt Kapasitesi

Standart: 250 sayfalık kaset 

(A5–A3, 64–157 g/m2) 

Opsiyonel: 100 sayfalık bypass 

(A5–A3, 64–157 g/m2)

Çıkış Kapasitesi

Max. 250 sayfalık

Kağıt formatı

Max. 294 x 432 mm

Isınma Zamanı

29 saniye veya daha az

Ebatlar  (w x d x h)

606 x 531 x 449mm 

(Opsiyoneller hariç)

Ağırlık

Yaklaşık 25.2 kg 

(Sarf malzemeler hariç)

Güç

220–240 V/50 Hz

Yazıcı Özellikleri  

Controller CPU 

120 MHz(standart) 

Hafıza

32 MB

Çözünürlük

600 x 600 dpi 

Emülasyon

GDI

Arayüzler

USB 1.1 , USB 2.0

Sürücüler

Windows XP/XP64/Vista/Vista64,

Windows 7/8  32/64, Windows Server

2003/2008/2008 R2

Yazdırılabilir kağıt formatı

A3–A5, ebatlarında kağıtlar

Yazdırma fonksiyonları

Filigram, n-up kopyalama

Tarama Özellikleri

Tarama Çözünürlüğü

Max.: 600 x 600 dpi

Tarama Modu

Twain & WIA scan

Kopyalama Özellikleri

Orginal format

Max. A3

Çoklu Kopyalama

1–99

Zoom

50–200% - 1% basamaklı

Çözünürlük

600 x 600 dpi

İlk kopya çıkış zamanı

8 saniye veya daha az

Kopyalama Fonksiyonları

2-in-1, 4-in-1, density 

adjustment, sort/group,

ID card kopyalama

Kopyaya Odaklanın 

Kullanım Kolaylığı Sağlayan Tasarım

> Farklı formatlarda kağıt kullanılabilirliği

> Kompakt tasarım:
> Standart multifunksiyonlar: 

> Yüksek kalitesi baskı:
> Profesyonel Yazıcı: 
> Kullanıcı dostu tasarım
> Hızlı çıktı alma kopyalama

> Kağıt tasarrufu özelliği:
    
> Çevre dostu: 
   

Kolay kullanım sağlayan kontrol paneli sayesinde
menüde rahat gezinebilme imkanı sağlamaktadır.
Buna ek olarak dakikada 18 sayfa kopyalam hızı, hızlı ilk
kopya çıkışı 8 saniyeden az.A3 formatında tarama ve
kopyalama imkanı. Tüm bunlara ek olarak kimlik kartını
tek bir sayfaya kopyalayabilme,2 veya 4 sayfayı tek bir
sayfada çoğaltabilme özellikleri sayesinde kompact çok
fonksiyonlu bir tasarıma sahiptir.

A3 kağıt formatına kadar

Fotokopi ,yazıcı ve tarayıcı

GDI kontrol

: 
   max 18 sayfa/dakika

2-in-1, 4-in-1 ve kimlik kartı kopyalama özelliği

Energy Star ödülü

kitap kopyalama

**Kağıt kapasitesiyle ilgili veriler 80g/m2 kaliteye sahip A4 büyüklüğündeki kağıtlara
ilişkindir.
**Tarama,kopyalama,fakslama yada yazdırma hızlarıyla ilgili veriler tek yönlü ve 80g/m2
kaliteye sahip A4 büyüklüğündeki kağıtlara ilişkindir.
**Bazı ürün resimleri opsiyonel aksesuar içerebilir.
**Develop ve ineo DEVELOP HmbH in tescilli markasıdır. Diğer tüm ürün isimleri,markaları
da sorumlu üreticilerin tescilli ürün veya markasıdır. Develop tescilli ürünler dışındaki
ürünlerle ilgili sorumluluk taşımaz ve garanti vermez.
**Teknik verilerle ilgili basım sırasında oluşan hatalardan üretici ve ithalatçı firma sorumlu
değildir.
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