
ineo+360
cor | 36 ppm
monocromático | 36 ppm



Produção empresarial de
documentos – ter hoje, a
solução de amanhã

Quaisquer que sejam os requisitos dos seus documentos empresariais – impressões ou

cópias, digitalizações, faxes ou e-mails, a cores ou a preto e branco – o ineo+ 360 da

Develop é a solução que necessita. Esta verdadeira maravilha irá imprimir, copiar, digi-

talizar e receber faxes com a melhor qualidade, velocidade e fiabilidade que pretende.

Cores que se destacam
> As partículas ultra finas do novo toner polimerizado do ineo+360 produzem

impressões fora de série e cópias a cores ou a preto e branco.
> Estudos indicam que é mais provável captar a atenção do leitor utilizando cor

em documentos empresariais. Os seus e-mails, brochuras ou banners serão mais
atractivos e logo terão maior probabilidade de serem lidos.

Numerosas características totalmente integradas
> Se utiliza frequentemente os mesmos impressos, aplicações, tabelas, etc., pode

guarda-los na sua caixa de utilizador*. Documentos confidenciais que só devem
servistos por si também lá podem ser guardados e impressos ao activar o botão
de impressão. Desta forma, pode ficar certo que documentos confidenciais não
vão parar às mãos erradas.

> Poupe tempo e esforço com o ecrã táctil amplo e de fácil leitura, que pode ser
adaptado de acordo com as suas necessidades (por ex. o menu de selecção) e que
mostra emminiatura os documentos que pretende imprimir.

> A sua equipa IT apreciará a facilidade com que o ineo+360 pode ser integrado e
administrado em rede, por ex. através de várias ferramentas freeware.

Bons registos ambientais e de segurança
> O desempenho ambiental da sua empresa é um crescente factor de imagem e

pode reduzir os custos com os seus aparelhos também a nível energético. Aqui,
o ineo+360 pode contribuir positivamente pois uma das prioridades da Develop
é a compatibilidade ambiental. O ineo+360 funciona silenciosamente a baixa
potência e temmais de 90% de componentes recicláveis. Por isso não sur-
preende que tenha ganho os prémios Blue Angel e Energy Star.

> A segurança de dados é um assunto que deve ser levado a sério em qualquer
negócio.As características de segurança de série deste sistema incluem um disco
rígido encriptado e uma função que garante que os dados sejam efectivamente
apagados ao sobregravar para prevenir que caiam nas mãos erradas. Pode tam-
bém restringir o acesso ao sistema a utilizadores ou centros de custo autoriza-
dos.

* espaço individual de armazenamento no disco rígido para cada utilizador

O ineo+360 combina excelência e econo-
mia a cores e a preto e branco. Se a cor já
representa um papel chave nas comuni-
cações da sua empresa, ficará mais do
que satisfeito com a brilhante qualidade
que obtém com este sistema. Se até agora
não fez grande uso da cor, então este é o
momento para investir num sistema a
cores económico — e beneficiar do grande
iimpacto que a cor oferece. Se a maioria
dos seus documentos são impressos a
preto e branco, ficará satisfeito por saber
que o ineo+360 irá produzi-los de forma
tão económica quanto um sistema
monocromático – com o valor acrescen-
tado do impacto da cor!



ineo+ 360 com alimentador de documentos (DF-
617), finalizador integrado (FS-529) e tabuleiro uni-
versal de 2 x 500 folhas (PC-207)

Impressão móvel possível através de
uma ligação bluetooth opcional

ineo+ 360 com alimentador de documentos (DF-617), finalizador de
chão (FS-527), kit de agrafar em sela (SD-509) e tabuleiro universal de 2
x 500 folhas (PC-207)



Mais funções –
“Form follows function” (A forma segue a função):

o ineo+360 demonstrar-lhe-á que este conhecido slogan

aplica-se na perfeição.

Opções de acabamento de 1ª classe
> Características topo de gama, incluindo produção de livros,

agrafe e furação de apresentações, impressão de banners e
manuseamento de meios informáticos para garantir doc-
umentos com impressão de primeira classe

Teclado opcional
> Sistema de gestão de documentos facilitado,

utilizando um teclado completo opcional

Opção de autenticação biométrica
> Autenticação ultra segura por leitura da veia do dedo

ou cartão RF de proximidade, para prevenir acessos
não autorizados ao sistema

Extensa gama de opções de fax
> Funcionalidade em rede, PC e iFax; redirecciona-

mento de faxes para endereços de e-mail;
armazenamento de faxes numa caixa de uti-
lizador* ou num PC

A mais moderna digitalização
> Extremamente rápido (máx. 70 ppm) com

funções úteis tais como digitalizar para e-mail,
FTP, SMB e para a caixa de utilizador* (por ex.
para documentos confidenciais)

Driver de ligação uniforme
> Driver individualmente adaptável para todas

as linguagens de impressão, por exemplo: PCL
e PostScript



mais conforto

Ecrã táctil a cores
> Um ecrã a cores de 8,5” polegadas com inclinação e

rotação para uma melhor leitura, de utilização fácil
e transmissão rápida das informações relevantes
graças à personalização da página inicial, onde as
funções mais utilizadas podem ser configuradas
em botões de acesso rápido

Fácil administração de utilizadores
> Sistema de administração centralizado através

de várias ferramentas freeware, por ex. acesso
via browser a partir do PC da secretária

Box de características únicas
> Até 1.000 caixas de utilizador* com direitos

de acesso personalizáveis

* espaço individual de armazenamento no disco rígido
para cada utilizador

Opção Ineo Remote Care
> Serviço demanutenção remota de alta qualidade,

como por exemplo leitura de contadores,men-
sagens de erro, datas demanutenção, etc.

Compatibilidade ambiental
> Baixos consumos de energia e custos opera-

cionais foram premiados com as certificações
Blue Angel Mark e Energy Star

Toner HD de alta qualidade
> Baixa temperatura de fusão, maior variedade

de suportes, maior qualidade de dobragem e
resistência a UV’s aperfeiçoada para impressões
de elevada qualidade



Como melhorar a eficiência do seu circuito de documentos?

Estes três aspectos do perfil do ineo+360 indicam-lhe o caminho.

No centro das comunicações do
escritório
O ineo+360 está idealmente equipado para
servir de centro de digitalização na sua empresa.
Por exemplo, pode anexar uma digitalização a
um e-mail e enviá-lo para colegas ou clientes
sem se dirigir ao seu PC. Pode carregar digita-
lizações para um dispositivo USB, servidor FTP
ou qualquer pasta de rede, de modo a que os
documentos digitalizados possam ficar
acessíveis a qualquer membro da equipa. Se
instalado, o alimentador de documentos
automático digitalizará até 70 opm. O disco rígi-
do integrado de 250 GB é outro economizador de
tempo, pois pode guardar digitalizações na sua
caixa de utilizador e aceder-lhes rapidamente
para futuras impressões ou trabalhos de cópia.

Administração fácil da rede
O administrador da rede apreciará as várias
características do ineo+360, que lhe facilitarão a
vida: acesso rápido, integração simples e moni-
torização directa de todos os aparelhos associa-
dos à rede, relatório automático de estado envia-
do por e-mail, autenticação programável indivi-
dualmente, conta para cada utilizador e limi-
tação de acesso, por ex. para imprimir a cores.
Características de segurança efectiva e opções de
encriptação aperfeiçoam ainda mais este sis-
tema de alta qualidade.

Versatilidade de suportes e flexibili-
dade de acabamentos
Em breve beneficiará da versatilidade deste
aparelho multifunções. As suas funções de
acabamento opcionais permitem-lhe, por exem-
plo, agrafar ou furar apresentações completas,
imprimir banners até 1,2 metros de comprimen-
to (por ex. para janelas exteriores) e ter
brochuras com até 60 páginas produzidas de
forma completamente automática. Tem tam-
bém uma ampla escolha de suportes, qualquer
formato a partir de postais A6 (por ex. para
mailshots) até A3+ (por ex. para gráficos).
Formatos não normalizados e papel até 271
g/m2 não são de todo um problema e você pode
ainda imprimir capas, autocolantes com
moradas e envelopes.

Eficiência acrescida
no seu escritório



JS-505
Separador de
trabalhos

SC-507
Kit de segurança

KH-101
Suporte de teclado

VI-505
Kit Interface
IC-412

FK-502
Unidade Fax

MK-720
Kit montagem
Fax

PK-517
Kit furador

PC-207
Tabuleiro universal
A5 —A3, 2 x 500 folhas,
60— 256 gm2

PC-408
Tabuleiro de grande
capacidade A4, 2.500
folhas, 60— 256 gm2

PC-107
Tabuleiro universal
A5 —A3, 1 x 500 folhas,
60— 256 gm2

DK-507
Armário de
suporte simples

BT-C1
Tabuleiro banner

IC-412
Controlador Fiery

EK-604
Kit Interface
para teclado
USB

EK-605
Kit Interface
para teclado USB
com bluetooth

AU-101
Kit de autenti-
cação biométricaWT-506

Mesa de trabalho

SD-509
Kit de agrafar
em sela

DF-617
Alimentador de
documentos

OC-509
Tampa de originais

AU-102
Kit de autenti-
cação biométrica

AU-201
Kit de autenti-
cação Cartão IC

FS-529
Finalizador
integrado com
capacidade de
agrafe de 50 fol-
has

JS-603
Separador de
trabalhos

FS-527
Finalizador
agrafador
Floortype para
50 folhas



Especificações do fax (opcional)
Compatibilidade
G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, SIP-FAX,
(iFax e IPFax standard)
taxa e velocidade de transferência
33,6 kBit/s, < 3 sec. ITU-No. 1
Memória do fax
Utiliza a memória da copiadora
Funções do fax
Recolha, diferimento, PC-Fax, recepção para caixa
confidencial, recepção para E-mail, FTP, SMB

Opcionais
> Alimentador de documentos (100 folhas)
> Tampa de originais
> Finalizador integrado com agrafador multi
posição de 50 folhas, capacidade máxima de
armazenamento de 300 folhas

> Finalizador agrafador Floortype até 50 folhas:
capacidade máx. de armazenamento de 3.200
folhas, kit de agrafar em sela opcional (para
finalizador de brochura), kit furador (4 furos) e
separador de trabalhos

> Separador de trabalhos, capacidade máx.200
(150/50) folhas (tabuleiro 1 para uma saída par-
tilhada)

> Controlador Fiery (com opções adicionais)
> Secção de alimentação de papel (500 folhas)
> Secção de alimentação de papel (2 x 500 folhas)
> Tabuleiro de grande capacidade para 2.500
folhas (A4, 60 — 256 g/m2)

> Armário de suporte simples
> Tabuleiro de banner
> Unidade de fax
> Kit de segurança
> Suporte de teclado
> Kit interface USB
> Kit interface USB com bluetooth
> Mesa de trabalho
> Kit de autenticação biométrica
> Kit de autenticação cartão IC de proximidade
> Cartões Mifare para autenticação por cartão IC
> Kit de carimbo de documentos
> i-Option (funções adicionais)

Soluções de software
Enterprise gestão de dispositivos, Enterprise gestão
de contas (opc.), Enterprise gestão de autenticação
(opc.), Enterprise gestão de painel (opc.), Fiery
Profiler gestão de cor (opc.), dots Pilot 2 imposição
(opc.), Print Pool Manager load balancing (opc.),
Workware gestão documental (opc.), Data
Administrator (contas de utilizadores & centros de
custo), soluções de cartão (opc.), Jtman 4 jobticket
(opc.), suporte Unix/Linux, suporte SAP, suporte
IBM AS/400, portal NDPS, Plug-in EMS

ineo+360
Dados Gerais
Tipo
Sistema de consola (digitalizador incorporado)
Velocidade de impressão
> A4
Máx. 36/36 ppm (cor/preto & branco)
> A3
Máx. 17/17 ppm (cor/preto & branco)
Sistema de impressão
Laser
Gradações
256
Alimentação de papel
> Standard: 1.150 folhas, máx. 3.650 sheets
> Cassete universal de 500 folhas
(A5 —A3+, 60—256 g/m2)

> Cassete universal de 500 folhas
(A5 —A3, 60—256 g/m2)

> Bypass de 150 folhas (A6 —A3+, 60— 271 g/m2)
para papel comum, envelopes, OHP, papel
espesso, banner

Formato do papel
Máx. 311 x 457 mm
Máx. 297 x 1.200 papel banner
Área de impressão
Máx. 305 x 449 mm
Máx. 289 x 1,192 mm papel banner
Tempo de aquecimento
Menos de 45 segundos (consoante o ambiente)
Dimensões (l x a x p)
643 x 770 x 842 mm (incluindo o alimentador de
documentos)
Peso
Aprox. 98 kg (sem opções)
Alimentação
220 — 240 V /50Hz

Especificações da Impressora
Controlador
Controlador integrado com 1 GHz
Opcional: Controlador Fiery IC—412 com 1,86 GHz
Memória
Controlador standard utiliza a memória do sis-
tema / disco rígido (2,048 MB RAM/250 GB)
Fiery IC-412: 512 MB, 80 GB disco rígido
Resolução
Máx. 1,800 x 600 dpi (com Tecnologia de
Suavização)

Protocolo de rede
TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD,
SNMP, HTTP, IPP, AppleTalk, EtherTalk
Emulação
PCL 6c, PS 3
Fiery IC-412: Adobe PS 3, PCL 6c
Interfaces
Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0
Driver
Windows 2000/2003/2008/XP/XP64/Vista32/
Vista64, Mac OS 9.x/10.x, Linux
Funções de impressão
Impressão directa de documentos em PCL, PS, TIFF e
PDF, acetatos, capas, impressão N-up, marca d’água,
mixmedia e mixplex, impressão de banner

Especificações do digitalizador
Tipo de digitalização
Digitalizar para E-mail/FTP/iFAX/BOX/SMB/USB/
WebDAV/to-me/home, Twain-Scan
Resolução
Máx. 600 dpi
Velocidade de digitalização
Máx. 70 opm (cor/preto & branco)
Tamanho dos originais
Máx. A3
Formatos de digitalização
PDF, JPEG, TIFF, Compact-PDF, Encrypted-PDF, XPS
Endereços de digitalização
2.100, suporte LDAP

Especificações da copiadora
Alimentador de documentos
> Alimentador duplex de documentos (opcional)
> 100 sheets, máx. 210 g/m2

> A6 to A3
Pré-selecção de cópia
1 — 9.999
Zoom
25— 400 % em passos de 0.1 %
Primeira cópia A4
7,7 /5,8 segundos (cor/preto & branco)
Memória
2 GB RAM
HDD
250 GB
Resolução
Impressão: 1.800 x 600 dpi (com Tecnologia de
Suavização)
Funções da copiadora
Modo capítulo e capa, de teste, de ajuste da cor da
imagem, modo criativo, modo poster, cópia de livro

Salvo indicação em contrário todas as especificações relativas à capaci-
dade de papel do alimentador de documentos, das cassetes de papel, dos
acessórios de acabamento e das velocidades de cópia, impressão e digi-
talização, referem-se a papel A4 de 80g/m2. Todas as especificações rel-
ativas a gramagens de papel referem-se ao material recomendado pela
Develop. Todas as especificações técnicas correspondem aos dados
disponíveis à data de impressão. A Develop reserva o direito de realizar
alterações técnicas sem aviso prévio. Develop e ineo são marcas regis-
tadas ou marcas comerciais da Develop GmbH. Todas as outras marcas
ou nomes de produtos, são marcas comerciais ou marcas registadas dos
respectivos fabricantes. A Develop não se responsabiliza nem assume
quaisquer garantias em relação a estes produtos.

4854901093600 | Outubro 2009

Rua Prof. Henrique de Barros, 4 - 10º -A | 2685-338 Prior Velho

Tel: 21949 21 30 | Fax: 21949 21 97 | www.develop.pt | info@develop.pt


