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İneo 227 - renkli baskı gerektirmeyen iş merkezleri ,okullar ve üniversiteler ,mühendislik firmaları

mimarlık ofisleri ,sigorta şirketleri ,bankalar ,kütüphaneler ,orta veya küçük ölçekli işletmeler için

ineo fonksiyonlu cihazın bir özelliği olan özelleştirilebilir çalışma 

paneli ,takım çalışma grubu veya bölüm yazıcıları olarak hizmet

 eden birden çok kullanıcılı ortamlarda özellikle yararlıdır.Her bir

kullanıcı bireyselleştirilmiş çalışma panelini oluşturmak için gereken

özgü özellikleri ve işlevleri seçebilir.Kullanıcılar rutin ofis görevlerini

sık kullanılan fonksiyonlara ekleyerek istedikleri zaman anında 

erişim sağlarlar.Buna ek olarak ,kullanıcılar doğrudan kullanıcı  

Geniş İşlevsellik-Mobil cihaz desteği

İneo 227- AirPrint (iPhone,iPod veya iPad Touch) üzerinden

mobil ve bulut baskıları destekler ,Mopria (Android 4.4 veya   

daha yüksek çalışan cihazlar), Google Cloud Print (isteğe bağlı) 

(opsiyonel) WiFi Direct ve NFC kimlik.Belgeler ,fotoğraflar ,

 Web sayfaları veya PDF leri WLAN ağ üzerinden IOS veya 

Android akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden çıktı alabilirsiniz.

Ayrıca ,mobil ofis çalışanları Google hesaplarına İneo 227 -

cihazı kayıt ettirerek kendi akıllı telefon  ya da tabletlerinden 

ineo 227 ile döküman besleme ünitesi (DF-628)

Zımbalı/Kitap yapan sonlandırıcı (FS-534SD) 

Kağıt kasedi (PC-213), 10 lu tuş takımı (KP-101)

Ofis Verimliliğiniz Arttıran  
    Basit Mobil Erişim 

 kullanımı kolay ve mobil ofis çalışanlarının sayısını arttırarak basit mobil kullanılabilirlik sunan siyah beyaz

 fonksiyonlu bir cihaz. Günümüzde,fotograf çekimlerimizde,dökümanlar hazırlarken veya notlar alırken

 her zaman akıllı telefonlar veya tabletler kullanmaktayız.İneo 227- mobil baskı yetenekleri ile bu belgeleri ,

 fotoğrafları ,web sayfalarını veya PDF dosyalarını yazdırmak,  herhangi bir yazılımı yüklemeden veya hiçbir

Bireyselleştirilmiş Çalışma Panelleri

konumlandırmak suretiyle tüm uygulamaların tamamen 

panelinde kurumsal mesaj,şirket logosu ya da destekleyici bilgiyi

sağlanan internet bağlantısı ile herhangi bir yerden yazdırabilme 

 uzun kurulum sürecine gerek kalmadan mümkün olmaktadır.

özelleştirilebilmesini sağlayabilirler. imkanına sahip olabilirler.
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LK-107
Unicode fonts

LK-108
OCR fonts

LK-110 v2
Various file formats
incl.DOCX ve XLSX

                LK-102 v3
Şifreli PDF veya

PDF/A (1a/1b)

       LK-105 v4
Araştırılabilir PDF

       LK-106
Barcod fontları

UK-211
yükseltme kiti
(2 GB Hafıza)

OC-514
Orjinal Kapak

DF-628
Döküman Besleme Ünitesi

FK-513
Fax board
1.hat

SX-BR-4600
Wireless LAN

WT-506
Çalışma
tablası

                      LK-111
İnce baskı client

                LK-115 v2
Güvenli Platform

          modülü

JS-506
İş Ayıracı

KP-101
10-tuş takımı EK-608

USB hub kiti

EK-609
USB kiti
+Bluetooth

MK-735
ID Card Belgelendirme
cihazı için bağlantı kiti

AU-102
Biometrik
Belgelendirme kiti

KH-102
Klavye tutucu

UK-212
WLAN ve WLAN
erişim noktası modu

ID Card okuyucu
değişken ID Card
teknolojileri

PC-113
1x500 sayfalık kağıt kasedi

PC-213
2x500 sayfalık kağıt kasedi

PC-413
2500 sayfalık kağıt kasedi

DK-513
Kabinet

FS-534SD
zımbalı/kitap
yapan sonlandırıcı

PK-520
Delme kiti

FS-534
50 sayfalık
zımbalı sonlandırıcı

PK-519
Delme kiti

FS-533
İç Sonlandırıcı

MK-602
Eklenti kiti
(FS-533 için)

RU-514
Röle ünitesi
(FS-534SD)
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ineo 227

Genel Bilgiler

Yazıcı ve Kopyalayıcı Hızı  

> A4: max. 22 kopya/dakika

> A3: max. 14 kopya/dakika

Yazdırma Sistemi

Laser

Tonlama

256

Kağıt Çekmeceleri

> Standart: 1,110 sayfalık, max. 3,600 sayfa

> 500-sayfalık üniversal kaset 

(A5–A4, 60 –220 g/m2)

> 500-sayfalık üniversal kaset  

(A5–A3,52 –256 g/m 2)

> 100-sayfalık Bypass (A5–A3,özel ebat 

(60 –220 g/m    , standart kağıt,zarf
2) 

Kağıt Formatı

A6-A3 ,özel kağıt ebatları

Yazdırılabilir Alan

A5-A3 ,A6S ,kalın kağıt : Genişlik :90-297 mm

Uzunluk :139,7 -297 mm

Isınma Zamanı

20 saniyeden az

Ebatlar (w x h x d)

585 x 660 x 735 mm (opsiyoneller hariç)

Ağırlık

Yaklaşık  56,5 kg (opsiyoneller hariç)

Güç

220–240V/50/60Hz :1,5 kW az

Yazıcı Özellikleri

Kontrolör

Dahili  1,2 GHz kontrollör

Hafıza

Standart  sistem hafızası 2.048 MB

Standart sistem hard disk 250 GB

Çözünürlük

Max. 1,800 x 600 dpi 

Network protokolleri

TCP/IP (IPv4/IPv6), FTP,SMTP ,WebDAV 

Emülasyon

PCL 6(XL 3,0);PCL 5; PostScript 3;XPS 

Arayüzler

Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT, 

Sürücüler

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

Windows Server 2003/2003R2/2008/R2 (32/64)

Windows Server 2012/2012 R2 (64)

Yazıcı Fonksiyonları

 PCL direk yazdırma, PS, TIFF, XPS,PDF,Şifreli 

PDF dökümanları,OOXML(DOCX,XLSX,PPTX)

İş Programlama,mixmedia, mixplex,overlay

Tarama Özellikleri
Tarama Tipi

Scan to E-mail/FTP/Box (HDD)/PC (SMB)/

WebDAV/Me/Home/USB/DPWS, Network Twain

Çözünürlük

Max. 600 x 600 dpi

Tarama Hızı

Max. 45 opm (renkli /siyah& beyaz)

Orjinal Ebatlar

Max. A3

Tarama Formatları

TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG,XPS  

pptx,docx,xlsx,araştırılabilir PDF

PDF/A ,Linearised PDF

Kopyalama Özellikleri

Döküman Besleme Ünitesi (Opsiyonel)

> 100 sayfalık, A6-A3

Kopya Aralığı

1 – 9,999

Zoom

25–400 % in 0.1 % basamaklarla, 

İlk A4 kopya

5,3 saniye

Hafıza
2 GB RAM 

HDD

250 GB

Çözünürlük

 600 x 600 dpi 

Kopyalama Fonksiyonları

Bölüm ve kapak modu, sayfa ekleme,proof kopyalama

yazdırma test ayarları,dijital sanat fonksiyonları,iş ayarı

hafızası,poster modu,görüntü tekrarı ,overlay (Opt.)

presleme

Faks Özellikleri (opsiyonel)

Uygunluk

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

(iFax standart)

Transfer oranı/transfer hızı

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

Faks hafızası

Sistem hafızası kullanır.

Faks fonksiyonları

Seçim,Zaman kayması, PC-Fax, Receipt to 

confidential box, Receipt to E-mail, FTP, SMB,400 iş programı

Opsiyoneller

> Dubleks döküman besleme ünitesi (100 sayfa)

> Orjinal Kapak

> 50 sayfalık çok pozisyon zımbalama yapan içe 

gömülü sonlandırıcı,Çıkış kapasitesi max. 500 sayfa 

opsiyonel delme ünitesi (2/4 delik)

> Floortype sonlandırıcı  50-sayfa zımbalı 

Çıkış kapasitesi max. 3,200 sayfa+100 sayfa iç tepsi, 

ve delme ünitesi (2/4 - delik) 

> İş Ayıracı max. 200 (150/50) sayfa kapasiteli

> Kağıt Besleme Kabineti  (500 sayfa)

> Kağıt Besleme Kabineti  (2 x 500 sayfa)

> Geniş Kapasiteli tepsi 2,500 sayfalık (A4)

> Kabinet

> Çalışma Masası

> Faks ünitesi
> Klavye

> USB Arayüz kiti

> USB arayüz bluetooth bağlantı kiti

> Biometric authentication kit

> Çeşitli kart çözümleri

> i-Option (additional functions)

> 2 GB Hafıza arttırma kiti

Software Çözümleri
> store+find (opt.), convert +share (opt.), Personal 

Applications (opt.), Enterprise Suite (opt.), 

Data Administrator (user accounts & cost centres),

Card solutions (opt.), Unix/Linux support, 

SAP support, EveryonePrint (opt.), PCounter (opt.)

**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 GmbH 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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USB 2,0 ,Wi-Fi 802.11b/g/n (Opsiyonel)

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

Mobil Yazdırma

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

yazdırma(Opsiyonel),İneo yazdırma (iOS &Android)

Wifi Direct yazdırma (Opsiyonel),PageScope Mobil

> Kitap yapan sonlandırıcı  50-sayfa zımbalı ve katlamalı  

Çıkış kapasitesi max. 3.300 sayfa,Opsiyonel delme ünitesi

(2/4 - delik) 

> Röle ünitesi 60-220 gr/m2 (Fs534 ve FS534SD için zorunlu)

> 500-sayfalık üniversal kaset(Opsiyonel)  

(A5–A3,60 –220 g/m 2)

> 2x500-sayfalık üniversal kaset(Opsiyonel)  

(A5–A3,60 –220 g/m 2)

> 2.500-sayfalık geniş kapasiteli kaset(Opsiyonel)  

(A4,60 –220 g/m2)

OHP,etiket,kalın kağıt

Genişlik:90 -297 mm x Uzunluk :431.8 mm

filigram,karbon kopyalama

(iOS &Android) ,NFC Belgelendirme (Android)

> 10 lu tuş takımı

> Wireless LAN

> Kart okuyucu için bağlantı kiti
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