
www.develop.hu

ineo 4020
fekete-fehér | 40 lap/perc



Hatékonyság
multifunkciós berendezéssel

UK-P01
Flash memória

UK-P10
Űrlap és vonalkód 

motor

UK-P11
IPDS kártya

Hatékonyabb munkafolyamatok
Némely multifunkciós készüléknek sok idő kell ahhoz, 
hogy beinduljon. A nagyobb nyomtatási munkák sok 
időbe telnek. Az irodai alkalmazottak időt vesztegetnek 
a várakozásra. Ezek a tényezők mind befolyásolják egy 
vállalat termelékenységét. Az ineo 4020 ezzel szemben 
növeli a mindennapi nyomtatási, másolási és szkenne-
lési feladatok hatékonyságát. Egyrészről az első nyom-
tatást készenléti módból csupán 6,5 másodperc alatt, 
alvó módból 9 másodperc alatt indítja el. Másrészről 
pedig a nyomtatásvezérlő és a rendszer memória  
(2,5 GB-ig bővíthető) gyors feladatvégrehajtást eredmé-
nyez. Harmadrészről, a maximális nyomtatási sebesség 
40 A4-es lap percenként, mely ideális többfelhasználós 
környezetben: kisvállalkozások, start-upok és kis-,  
illetve közepesméretű munkacsoportok irodáiban.

Időmegtakarítás
Irodai dolgozók gyakran panaszkodnak a bonyolult 
menürendszer vagy a kézi bevitel való szüksége miatt. 
Amennyiben az irodai berendezést egyszerű használ-
hatóság jellemzi, az alkalmazottak több időt tölthetnek 
a saját feladataikkal, a saját irodarészükben. Az ineo 
4020-at úgy tervezték, hogy minél könnyebb legyen a 
használata. A 4,3 hüvelykes színes érintőkijelzőhöz 
örömmel fordul az ember. Egyértelmű menürendszer 
biztosítja, hogy a felhasználó könnyen és gyorsan meg-
találja az alapbeállításokat. Ha probléma merülne fel, 
animált segédlet áll rendelkezésre. A gyakran használt 
beállításokat kioszthatjuk a kezdőképernyőre, így a  
feladatokat egyetlen gomb megnyomásával is megis-
mételhetjük.  Az eredmény élvezhetőbb felhasználói 
élmény és kevesebb idő, amit nem a saját  
feladataival tölt.

Hatalmas lehetőségek vannak a kisvállalkozások és start-upok vagy kis- és közepesméretű 

munkacsoportok és otthoni irodák dokumentumkészítési hatékonyságának növelésében. Az új 

Develop ineo 4020 olyan funkciókkal bír, melyeket a hatékonyságnövelésre találtak ki. 

Lehetővé teszi, hogy a dolgozók hamarabb visszatérhessenek a saját munkájukhoz és élvezettel 

végezzék el az olyan rutinfeladatokat, mint a nyomtatás, másolás, szkennelés vagy faxolás. Ez 

a fekete-fehér berendezés pozitívan hatással van a produktivitásra és a motivációra.
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or EM-P05
2 GB memória- 
bővítés

EM-P04
1 GB memória- 
bővítés

HD-P05
160 GB  
merevlemez

EH-C591
Külső elektromos  

tűző egység

NC-P02
Vezetéknélküli 
hálózati adapter

UK-P01
Flash memória

UK-P10
Űrlap és vonalkód 

motor

UK-P11
IPDS kártya

PF-P11
250 lapos tálca* PF-P12

550 lapos tálca*

SCD-4000e
Egyszerű gépasztal

* Megjegyzés:
max. 3 PF-P11 vagy 
PF-P12 tálca kombi-
nálható egymással

Halk és energiahatékony
Kisvállalkozások, start-upok és kis-, illetve közepesméretű 
munkacsoportok irodáiban és otthoni irodákban a multi-
funkciós irodai berendezés gyakran a felhasználókkal egy 
helyiségbe kerül. Így a hangos készülékek elterelik a dolgo-
zók figyelmét és elégedetlenséget szülnek. Az ineo 4020 
ezért halk módban is tud működni, melyben a nyomtatás 
kevesebb zajjal jár a kényelmes munkakörnyezet biztosítá-
sa érdekében. Mivel az energiahatékonyság egyre fonto-
sabb a vállalatok számára, a hibernálással akár 0,5 W alá 
csökkenthetjük az energiafelhasználást, ezáltal az ineo 
4020-at nem szükséges éjszakára vagy hétvégére kikap-
csolni. Emellett a készüléket energiatakarékos üzemmódba 
is teheti, azon belül is választhat az energia-, papír-, illetve 
energia- plusz papírtakarékos mód közül. Bármelyiket is 
választja, azzal jót tesz a környezetnek.

Maximális hatékonyság
Ez a multifunkciós gép bármely dokumentumlétreho-
zási folyamatot végrehajtja, legyen az nyomtatás, 
másolás, szkennelés vagy faxolás – mindezt egyetlen 
kezelőfelülettel. Ez leegyszerűsíti a munkát és időt 
takarít meg Önnek. Némely nem túl gyakran használt 
funkciója bizonyul a leghasznosabbnak: a színes szken-
neléssel például bármilyen színes dokumentumot 
elküldhetünk akár e-mailben, egy előre beállított háló-
zati mappába, FTP-re vagy USB-re. Mindemellett a  
duplex lapbehúzóval kétoldalasan is szkennelhetünk, 
mely időt és energiát takarít meg az alkalmazottnak, 
mivel többé nem kell kézzel megfordítani az eredeti 
dokumentum lapjait. Ezen kívül a gyakran használt 
funkciók kezdőképernyőre való kiosztásával megint-
csak időt takaríthat meg. Tehát az ineo 4020 minden 
szempontból hatékonyabbá teszik az irodai munkát.

Rugalmasság és biztonság
Az ineo 4020 ideális kiegészítőkkel bír a nagyszabású 
nyomtatási vagy másolási feladatok elvégzéséhez, 
különböző papírtípusokra is. Több különböző beviteli 
tálcával 2 000 laposra növelhetjük a papírkapacitást és 
a három plusz kazettával többféle típus és méret 
tárolására van lehetőség. A rugalmas médiakezelés 
mellett az ineo 4020 biztonságos nyomtatási 
funkcióval garantálja, hogy a dokumentumok ne 
kerüljenek illetéktelen kezekbe.
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ineo 4020
ÁltalÁnos tulajdonsÁgok

Készülék típusa

A4 fekete-fehér multifunkciós

Nyomtatási és másolási sebesség

> A4

Max. 40 lap/perc

Nyomtatási rendszer

Lézer

Féltónus

115 árnyalat

Papíradagoló 

> Standard: 350 lap, max. 2 000 lap

> 250 lapos papírkazetta  

 (A6–A4, 60–120 g/m2)

> 100 lapos papírkazetta (A6–A4, 60–163 g/m2)  

normál papír, újrahasznosított papír, címke 

papír, boríték, átlátszó fólia, vastag papír

Papírformátum

Max. 216 × 356 mm

Nyomtatható terület 

206 × 346 mm

Méretek (szé. × mé. × ma.)

489 × 452 × 502 mm

Súly

21,8 kg

Elektromos hálózat 

220–240 V / 50/60 Hz 

 

nyomtatÁsi tulajdonsÁgok

Nyomtatásvezérlő 

Standard: Dual core nyomtatásvezérlő 800 MHz

Memória 

512 MB, max. 2,5 GB

Felbontás

Max. 1 200 × 1 200 dpi

Hálózati protokoll

TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; IPP; LPD; HTTP; HTTPS; 

SNMP; AppleTalk

Emuláció

PCL5, PCL 6, PostScript 3, XPS

Interfész

10-Base-T/100-Base-TX Ethernet; USB 2.0

Illesztőprogramok

Windows XP (32/64); Windows VISTA (32/64);  

Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 

10 (32/64);  Windows Server 2003 (32/64); 

Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 

2008 R2 (64); Windows Server 2012 (64); MAC OS 

X 10.x; Linux; Citrix

Nyomtatási funkciók

Duplex, n-up, vízjel, fedlap beszúrása,  

elektronikus szortírozás, biztonságos nyomtatás, 

nyomtatás USB-ről 

 

szkennelési tulajdonsÁgok

Szkennelési célhelyek 

Szkennelés E-mailre; Szkennelés FTP-re; 

Szkennelés SMB-re; Hálózati TWAIN szkennelés

Felbontás

Max. 600 × 600 dpi

Szkennelési sebesség

Max. 41/19 kép/perc (fekete-fehér/színes)

Eredeti méret

Max. A4

Szkennelési formátumok

PDF; TIFF; JPEG; XPS

Címjegyzék

Max. 500 

 

mÁsolÁsi tulajdonsÁgok

Lapadagoló 

> Duplex RADF (standard) 

> 50 lap 

> 52–120 g/m2, A6–A4

Másolatszám

1–999

Nagyítás

25–400 %

Első másolat (A4)

6,5 másodperc

Memória

512 MB, max. 2,5 GB

Merevlemez (opcionális)

160 GB

Felbontás

600 × 600 dpi

Másolási funkciók

Duplex, n-up, lapbeszúrás, átfedés,  

kisfüzet (az opcionális merevlemezzel);

elektronikus szortírozás; ID kártya másolat;  

próbamásolat (az opcionális merevlemezzel)

 

Fax tulajdonsÁgok

Kompatibilitás 

Super G3/MH; MR; MMR; JBIG; JPEG

Átviteli sebesség 

Max. 33,6 kbps

Fax memória 

Beépített memória használata

Fax funkciók

Időzített, PC-Fax, max. 500 munkaprogram;  

fax tiltólista, fax szerver 

 

opcionÁlis kiegészítők

> 250 lapos papírkazetta (A5/A4, 60–120 g/m2) 

> 550 lapos papírkazetta (A5/A4, 60–120 g/m2) 

> Egyszerű gépasztal 

> 1 GB memóriabővítés 

> 2 GB memóriabővítés 

> 160 GB merevlemez 

> 256 MB flash memória 

> Űrlap és vonalkód motor 

> IPDS kártya 

> Vezetéknélküli hálózati adapter 

> Külső elektromos tűző egység

A feltüntetett adatok A4 papírméretre és 80 g/m2 papírsúlyra vonatkoznak.

Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak 

eredeti Konica Minolta kellékeket, alkatrészeket és papírt használjon.

A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül 

megváltoztathatja.

A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibákért nem felel.

Minden márkanév a jogos tulajdonosához tartozik.

A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bárminemű változtatásához a Konica 

Minolta engedélye szükséges.

A Develop és az ineo a Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH bejegyzett 

védjegyei.
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