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   Fark yaratan   
            Özellikler 
 Baskı pazarında kurum içi yazıcılar ve grafik iletişim sağlayıcıları ,daha geniş bir yelpazede yüksek hacim li

  işleri daha verimli bir şekilde üreterek ,işlerini hazırlamaya odaklanmalıdır.Bunun için piyasadaki en iyi performans ı

alabilecekleri makinalara ihtiyaç duyarlar.Develop ineo 6136 serisi , saatte 7.940 A4 sayfalık maksimum baskı hız ı 

    sağlayan iki modelden oluşuyor.En yeni teknolojiler maksimum çalışma süresini ve olağanüstü siyah beyaz baskı  

k r.alitesini garanti ede İneo 6120/6136 

 ineo 6136/6120

Redüktörlü sonlandırma

 > Çoklu (GBC) delme ve  

2- & 4-delik delme

 > 6 farklı katlama türü

 > Üçüncü taraflar için arayüz

 > Geniş istifleme

 > En aza indirgenmiş insan etkileşimi

 > Optimize edilmiş bütçeler için 

Yüksek Verimlilik

 > Uzun ömürlü platform,uzun ömürlü 

yedek parça ve sarf malzemeleri

 > ICCU üzerinden optimum kayıt sonuçları

 > Transfer Belt sistemi

 > Maksimum verime sahip baskılar için

 > Kısa süreli hızlı baskılar için

3 ncü         parti sonlandırma

 > Plockmatic SD-500/SD-350 kitapçık 

oluşturucusu kare katlama ile

 > GBC delme G2 ağır hizmet tipi delme 

 > Daha fazla esneklik

 > Daha gelişmiş baskı ürünleri için 

Dayanıklı performans

 > ineo 6136 

> Dakikada 136 A4 sayfa  

> Dakikada 74 SRA3 sayfa  

> Saatte 7,940 A4 sayfa  

> Saatte 4,274 SRA3 sayfa

 > ineo 6120 

> Dakikada 120 A4 sayfa  

> Dakikada 66 SRA3 sayfa  

> Saatte 7,034 A4 sayfa  

> Saatte 3,846 SRA3 sayfa

Hazır baskı ürünleri

 > 50-sayfalık kitapçık yapımı,ön kesim ve isteğe 

bağlı kırışıklama

 > 102-sayfalık otomatik halka bağlama

 > 30 mm ye kadar kitaplar için mükemmel ciltleme

 > 100-yapraklık kesme mekanizmalı zımbalama

 > En yüksek otomasyon ve muazzam verimlilik

 > Baskıdan daha fazla karlılık sağlamak için

    kapsamlı sonlandırıcı seçenekleriyle etkileyicidir.  



                  ineo 6136/6120 

Üst düzey baskı kontrolü

 > Tescilli ineo controller cihazı

 > Sezgisel kullanım için 

 > Zamandan ve paradan tasarruf

Kulllanım kolaylığı

 > Basit kağıt katalog ayarları

 > Kolayca izlenen ekran üzeri talimatlar

 > Operatör tarafından değiştirilebilen birim

yönetimi (ORUM)

 > Maksimum çalışma kolaylığı için

 

Mükemmel görüntü kalitesi

 > 1,200 x 1,200 dpi çözünürlük 

 > HD toner teknolojisi

 > Görüntü yoğunluğu kontrol teknolojisi

 > Yeni baskı uygulamaları için

 > İşinizi büyütmek için 

Gelişmiş media kullanımı

 > Hava emişli veya havalı destekli besleme 

 > 18,000-yaprağa kadar kağıt giriş kapasitesi

veya 14,000-yapraklık kağıt giriş ve 5,000 

yapraklık ek yerleştirme

 > 11 adet kağıt giriş tepsisine kadar

 > Daha fazla genel verimlilik için 

 > Aşırı maliyet için tasarruf

 Kapsamlı medya işleme

 > 350 gsm kağıt ağırlığı tektaraflı baskı

& 300 gsm dubleks baskı

 > Kağıt kırışmalarını önlemek için  

çarpıklık tespit sistemi

 > Kaplanmış kağıt ve zarfların  

profesyonel beslenmesi

 > Standart olarak mekanik kırılma

 > Opsiyonel inter soğutucu kıvrılma eliminator

 > Son derece esnek baskı ürünleri

 > Rekabette öne çıkan yapı

Çevresel farkındalık

 > Yeşil satın alma politikası

 > ISO 14001 sertifikası

 > Çevresel etkilerin azaltılması için



 ineo 6136/6120

Sistem Özellikleri
Çözünürlük 1,200 x 1,200 dpi

Kağıt Ağırlığı 40–350 gsm

Dubleks ünitesi Yığınsız tip; 40–300 gsm

Kağıt Ebatları Min.: 95 x 139 mm 

Max.: 324 x 483 mm (PF-710 ile)

Maximum görüntü alanı 314 x 483 mm (PF-710 ile)

Kağıt giriş kapasitesi Standart: 3,000 yaprak 

Max.: 18,000 yaprak

Kağıt çıkış kapasitesi Max.: 15,000 yaprak (alt tepsiler ile birlikte)

Ana ünite ebatları  

(W x D x H)

990 x 910 x 1,454 mm

Ana Ünite Ağırlığı 396 kg

Verimlilik
ineo 6136

Dakikada A4 max. 136 ppm

Dakikada A3 - max. 78 ppm

Dakikada SRA3 - max. 74 ppm

Saatte A4 - max. 7,940 pph

Saatte A3 - max. 4,526 pph

Saatte SRA3 - max. 4,274 pph

ineo 6120

Dakikada A4 - max. 120 ppm

Dakikada A3 - max. 70 ppm

Dakikada SRA3 - max. 66 ppm

Saatte A4 - max. 7,034 pph

Saatte A3 - max. 4,072 pph

Saatte SRA3 - max. 3,846 pph

Kontrollör
Dahili ineo Kontrollör

Tarama Özellikleri
Tarama Hızı A4 240 ppm

Tarama Çözünürlük 600 x 600 dpi

Tarama Modları TWAIN tarama; HDD tarama; FTP tarama;  

SMB tarama; eMai taramal

Tarama Formatları TIFF/PDF/Şifreli PDF/XPS/Compact PDF/JPEG

Kopyalama Özellikleri
Tonlama 256 tonlama

FCOT 2.6 saniyeden daha az (A4 LEF)

Zoom 25–400%, 0,1% basamakla

Çoklu kopyalama 1–9,999

Aksesuarlar
Entegre Renk bakım ünitesi IQ-501

Hava yardımı kağıt besleme PF-709

Baskı önü kağıt besleme takımı  

PF-709 için 

PP-701

Hava emişli Kağıt besleme PF-710

PF-710 için ısıtıcı ünite HT-506

Kapak ekleme birimi PI-PFU

Ara geçiş ünitesi RU-518

Nemlendirici ünite HM-103

Çoklu (GBC) delme ünitesi GP-501

Ara geçiş ünitesi RU-510

Oto.halka bağlama ünitesi GP-502

Katlama ve delme ünitesi FD-503

İstifleme ünitesi LS-506

Kitap yapma ünitesi SD-506

Kitap yapma ünitesi SD-513

SD-513 için kırışma ünitesi CR-101

SD-513 için biçme ünitesi TU-503

Köşe şekillendirme ünitesi 

SD-513 için

FD-504

Perfect binding ünitesi PB-503

Zımbalama ünitesi FS-532

Saddle stitch kit (FS-532 için) SD-510

FS-532 için delme kiti PK-522

FS-532 için kapak ekleme PI-502

Çıkış tablası OT-510

Zarf fırını EF-105

3ncü parti için bağlantı kiti MK-737

Çıkarılabilir HDD Kiti RH-101 & HD-511

Plockmatic SD-500/SD-350 
GBC Delme G2

Teknik Özellikler
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**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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