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ineo 185
Простий та надійний
СУПУТНИК ВАШОГО БІЗНЕСУ
ineo 185 - витончене рішення простих завдань.
Компактний ineo 185 копіює, друкує та сканує
документи до А3 формату та приймає на себе
рутинну, але необхідну роботу для підтримки бізнесу.
Завдяки своїй привабливій ціні, якості друку та
функціональності повноцінного БФП,
ineo 185 ідеально підходить для невеликих офісів
і підприємств малого бізнесу.

Супутник

успішного старту
ineo 185

Простота та зручність
Вміння відсікати зайве — цінна якість.
ineo 185 — це унікальне поєднання тільки необхідних
характеристик, стильного дизайну
та привабливої ціни. Логічна та інтуітивно зрозуміла
панель управління робить ineo 185 комфортним при
використанні — Вам не знадобиться вчитися та довго
звикати до апарату. Крім
того, деякі найбільш необхідні налаштування
вже реалізовані у БФП: наприклад, режим
копіювання посвідчень, карток, тощо.

Копір

Сканер

Швидкість копіювання A4
До 18 копій на хвилину

Роздільна здатність
Максимально 600 × 600 dpi

Швидкість копіювання A3
До 9.1 копій на хвилину

Режими сканування
TWAIN и WIA

Перша копія
8 сек.

Система

Час розігріву
29 сек. або меньше
Роздільна здатність
при копіюванні
600 × 600 dpi
Градації
256

Якість відбитків

Багатократне
копіювання
1–99

Полімеризований тонер Simitri HD новітнього
покоління гарантує високоточний друк
тонких ліній та дрібного тексту, що особливо
важливо при друкуванні документів. Додатковою
перевагою є стійкість відбитків: тонер
не осипається на згині паперу та не смазується
навіть при намоканні паперу.
Технологія закріплення без використання олії
полегшить подальшу роботу з відбитками
(наприклад, ламінація), а також, дає можливість
робити нотатки кульковою ручкою.

Формат оригіналу
Максимально A3
Масштабування
50–200% з кроком 1%
Функції копіювання
2-в-1, 4-в-1
Налаштування щільності
Сортування/групування
Режим копіювання
посвідчень
Копіювання книг

Принтер
Роздільна здатність
600 × 600 dpi

Економічна робота

Процесор
CPU120 МГц

ineo 185 розрахований на довгий термін експлуатації
та надійну роботу. Туба тонера має збільшений
ресурс, що призводить до зменшення витрат.
Крім того, закріплення полімеризованого
тонера Simitri HD відбувається при пониженій температурі,
що дозволяє витрачати менше електроенергії
та заощаджувати кошти.

Мова опису сторінок
GDI, XPS
Операційні системи
Windows 2000
Windows XP 32/64
Windows VISTA 32/64
Windows 7 32/64
Windows Server 2003 32/64
Windows Server 2008 32/64
Windows Server 2008 R2 32/64

Пам’ять
32 Мб
Інтерфейс
USB 2.0 / USB 1.1
Формати паперу
A5–A3
Формат користувача
(90–297× 140–432 мм)
Щільність
2
64–157 г/м

Ємність касет
Стандартно: 350 аркушів
Максимально: 350 аркушів
Вихідний лоток
Максимально 250 аркушів
Ресурс тонера (1 туба)
До 13 200 відбитків
Живлення
220–240 В / 50/60 Гц
Споживання енергії
Максимально: 800 Вт
Готовність: 253 Вт
Очікування: 70 Вт
Режим сну: 1,8 Вт
Розміри
606 × 531 × 449 мм
Вага
Приблизно 25,2 кг
(включаючи витратні
матеріали)

Функції друку
Водяні знаки
Комбінування
Вставка обкладинки
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