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Miért éri meg befektetnie az ineo 754e-be? Mert ez a csúcstechnológiás fekete-fehér 

gép növeli cége termelékenységét a nyomtatás, másolás és szkennelés területén. 

Így alkalmazottainak sokkal több idejük marad arra, hogy ellássák a mindennapi 

feladataikat. A legtöbb csúcstechnológiás irodai rendszer gyors és produktív, de vajon 

képesek visszahozni a befektetett pénzt is? Úgy hisszük, nem, mivel önmagában a 

nagyobb sebesség nem fogja növelni a dokumentumai létrehozásának sebességét. 

Az a fontos, ami a nyomtatás előtt és után történik, és az ineo 754e ebben tér el 

versenytársaitól:

	 Lenyűgöző	termelékenység
>	 Megnövelt hatékonyság a hálózati vagy	irodai 

nyomtatásra a sokrétű finiselésnek köszönhetően

>	 Több médiatípus kezelése az űrlapoktól a 
képeslapokon át az 1,2 méteres banner papírokig

>	 Nagy sebességű színes szkennelés

>	 Minden lehetséges az egyoldalas szkenneléstől a 
nagy mennyiségű archiválásig

>	 Könnyű használat, még a laikus felhasználók 
számára is, a 9 hüvelykes érintőkijelzőnek, 
valamint a könnyen használható és testreszabható 
kezelőfelületnek köszönhetően

	 Gyors,	mint	a	villám
 Az ineo 754e 75 A4-es oldalt nyomtat ki és másol 

percenként (lap/perc). Ez azt jelenti, hogy az 
alkalmazottai bármekkora mennyiségű munkát 
ráhagyhatnak a gépre, miközben folytathatják 
napi feladataikat. Egy többfelhasználós környe-
zetben, akár egy osztályról vagy központi irodáról 
vagy nyomtatószalonról legyen szó, nem kell 
annyit várakozni a nyomtatási munkák elvégzésé-
re. Mivel ez a készülék nagy sebességű kétoldalas 
(duplex) nyomtatásra és másolásra is alkalmas, 
pénzt takaríthat meg azzal, hogy kevesebb papírt 
fogyaszt.

Magas termelékenység 
egy csúcstechnológiás 
irodai géppel 

ineo	754e	nagykapacitású	papírtálcával	

(LU-301),	munkaasztallal	(WT-506)	és	

ujjérhálózat-felismerő	egységgel	(AU-102)



Meggyőzően	könnyű	használat
“Egy irodai gép minél összetettebb, annál nehezebb a 
használata” – hangzik el a legtöbbet hallott panasz az 
irodai alkalmazottaktól. Ha a csúcstechnológiás készü-
lékét nehéz működtetni, ideje átváltani az ineo 754e-re. 
Könnyű használatnak és a számos funkciónak köszönhe-
tően minden felhasználónak csak előnye származhat. A 
9 hüvelykes színes multi-touch érintőkijelző használatát 
olyanra tervezték, mint egy okostelefonét. Drag&drop 
funkció, a menük ujjvonással történő megnyitása és szá-
mos felugró ablak biztosítja azt, hogy senki ne vesszen el 
a menük rengetegében. A színes kijelző méretét tekintve 
akkora, mint egy táblagép, amely biztosítja a kiváló 
olvashatóságot, valamint minden fontos információt 
megjelenít az aktuális munkafolyamatról. 

Hatékonyabb	munkafolyamat
A dokumentumok létrejöttének hatékonysága számos 
cégnél hagy kívánnivalót maga után. Az ineo 754e 
ezen a téren is számos lehetőséget nyújt. Nagyméretű 
dokumentumok szkennelése kapcsán például az ineo 
754e nagymértékben csökkenti azt az időt, amit az irodai 
alkalmazottaknak a készüléknél kell tölteniük, hiszen 
a gép 180 kép/perc sebességgel szkennel. Mi több, a 
Develop szoftvereinek opcionális extráival csökkenthető a 
mindennapi feladatokba való emberi beavatkozás szük-
ségessége is. 
 

Sokrétű	finiselés	és	médiakezelés
Egy csúcstechnológiás irodai gépbe való befektetés 
előtt ajánlott figyelmet fordítania arra, milyen 
minőségben dolgozik a gép. Hiszen önmagában 
a nagy sebességű nyomtatás vagy másolás ritkán 
elegendő egy nagyobb osztály, központi iroda vagy 
nyomtatószalon esetén. Az ineo 754e emiatt a nagy 
sebesség mellett számos finiselési lehetőséget kínál 
az egyszerű tűzéstől a professzionális kisfüzet készí-
tésig, melyeken felül praktikus funkció a színes 
fedlap beillesztése vagy három lap levélhajtása úgy, 
hogy beleférjenek egy borítékba. Emellett ez a gép 
számos médiatípust támogat 52–300 g/m2 lapsú-
lyig és A6–SRA3 méret között. Ráadásul 1,2 méteres 
banner papírt is képes kezelni, amely hasznos lehet 
a tervrajzok vagy számolások kinyomtatásánál. Az 
ineo 754e-vel pénzt takaríthat meg Önnek azzal, 
hogy elvégzi azokat a nyomtatási feladatokat, 
melyeket korábban külső cégre bízott.

Takarítson meg többet 
egy csúcstechnológiás 
irodai géppel 

– az	ineo	754e-vel!

ineo	754e	nagy	kapacitású	papírtálcával	

(LU-204),	tűzős	finisherrel	(FS-535),	

Z-hajtó	egységgel	(ZU-606),	gerinctűző	

egységgel	(SD-512)	és	lapbeszúró	

egységgel	(PI-505)



A könnyű használhatóság mellett az ineo 654e számos egyéb innovatív technikai jellemzővel 

rendelkezik, melyek növelhetik a hatékonyságot cége dokumentumkezelésében. 

Hatékonyságnövelés 

	  
Számos szoftverlehetőség

>		 Testreszabott, többlépéses munkafolyamatok 
hozhatók létre, például Wordbe való szken-
nelés, a dokumentum elmentése egy adott 
mappába vagy egyedi célhelyekre és egyúttal 
a logisztikai osztálynak e-mailben való auto-
matikus továbbítása.

	 Hatalmas papírválaszték
>	 Különböző papírsúlyok (52–300 g/m2) és 

formátumok (A6-tól SRA3-ig) támogatása.

	 Irányítás a távolból
>		 Széleskörű távirányítási funkciók, például a beren-

dezés távvezérlése, mely azonnali teljesítést és 
hozzáférést tesz lehetővé, és minden funkcióhoz, 
működési módhoz, illetve az adminisztrációs felü-
let által a távoli eléréshez is hozzáférhetünk.

>		 Kitűnő működés az ineo Remote Care-rel, például 
a számláló, a hibaüzenetek és határidők távolról 
való leolvasása.

>		 A gép adminisztrációja közvetlenül a saját számí-
tógépünkről.

	 Sokrétű finiselés
>		 Levélhajtás, kisfüzet készítés és sokféle anyag 

kezelése a kitűnő nyomatokért. 



– szolgálatára
	
 Csúcstechnológia a szkennelésben
>		 Nagy sebességű szkennelés, maximum 180 kép/perc 

sebességgel, olyan funkciókkal, melyekkel időt spórolhat. 
Például szkennelés e-mailbe, FTP-re és SMB-re, plusz olyan 
kényelmes funkciók, mint a PowerPointba való szkennelés, 
opcionális karakterfelismerés (OCR) és PDF/A-ba, Wordbe 
vagy Excelbe történő mentés.

	
 Egyéni felhasználói fiókok
>		 Maximum 1 000 felhasználói fiók hozha-

tó létre, egyénileg meghatározott tárhely-
lyel és rugalmas hozzáférési jogokkal.

	  
Biztonság mindenekfelett

>		 SSL, IPsec, S/MIME e-mailes titkosítás, tit-
kosított PDF-be való szkennelés és titkosí-
tott PDF-ből való nyomtatás támogatása.

	
 Testreszabható megjelenés
>		 A felhasználó igényeinek megfelelően szab-

ható testre, funkciók hozzáadása és törlése 
is lehetséges. Kényelmes használat az okos-
telefonokon és táblagépeken megszokott 
kézmozdulatok segítségével.

	  
Egyszerű adminisztráció

>		 Központosított rendszer adminisztrálás, 
számos ingyenes eszközzel, például PC-ről 
való internetalapú hozzáféréssel.



Biztonságos és 
környezetbarát

Gazdaságos	és	környezetbarát	
Csökkentse energiafogyasztását az ineo 754e-
vel. Energiát takaríthat meg például a LED-es 
világítású szkennerrel, a 3 W-os alvó móddal, az 
energiatakarékos móddal és a “csak szkennelésre 
való bekapcsolás” móddal – ennél csak akkor 
melegszik a nyomtatómű, mikor szükség van 
rá. A dinamikus időzítő folyamatosan elemzi a 
géphasználatot és úgy konfigurálja a gépet, hogy 
az megfeleljen a működési szokásoknak. Például 
a szokásos ebédidőben alvó módba kapcsol. Ezen 
funkciók eredményeképpen csökkentheti az 
áramfogyasztással járó kiadásait. Az ineo 754e 
gazdaságos és környezetbarát működése csökkenti 
a cége ökológiai lábnyomát.

Garantált	adatbiztonság
Vírusok, trójai falovak, hekkertámadások: manapság 
egy vállalkozás sem engedheti meg magának, hogy 
figyelmen kívül hagyja az IT-biztonságot. Ezért 
az ineo 754e megfelel az ISO 15408 EAL 3-nak, 
azaz a multifunkciós rendszerek ipari biztonsági 
szabványának. Sőt, számos adatbiztonsági funkcióval 
bír, mint például az IPsec titkosítás, amely minden 
dokumentum számára garantálja a biztonságos 
kommunikációs csatornát, amely átmegy cége 
hálózatán. Nem kell attól félni, hogy bizalmas 
dokumentumok rossz kezekbe kerülnek, mivel a 
rendszerhez csak azonosított felhasználók férhetnek 
hozzá, melyet a gép a merevlemezének titkosító és 
authentikáló technológiájával ellenőriz. Ezáltal a 
szenzitív adatai biztonságban maradnak a jelenben 
és a jövőben is.

ineo	754e – a csúcstechnológia, amely 
növelni fogja a hatékonyságát. 

ineo	754e	nagy	kapacitású	

papírtálcával	(LU-204),		

tűzős	finisherrel	(FS-535)	és	

gerinctűző	egységgel	(SD-512)



PK-520
Lyukasztó
egység

UK-204
Memória

LK-110	
Formátum	konvertáló	csomag

LK-111
ThinPrint	kliens

LK-106
Vonalkód	
betűkészlet

LK-107
Unicode	betű-
készlet

LK-101	v3
Web	böngésző

LK-102	v3
PDF/A,	PDF	titkosítás,		
digitális	aláírás

LK-105	v3
OCR	szövegfelismerés
és	PPTX

LK-108
OCR	betű-
készlet

EK-605
USB		
billentyűzet	csatlakozás,	
Bluetooth

EK-604
USB	billenty-
űzet	csatla-
kozás

KH-102
Billentyűzet-tartó

PI-505
Utóbeillesztő	egység

SD-512
Gerinctűző	egység

PK521
Lyukasztó	
egység

JS-602
Munkaszeparátor

ZU-606
Z-hajtó	
egység

ineo	754e

OT-503
Kimeneti	tálca

BT-C1e
Banner	tálca

WT-506
Munkaasztal

KP-101
10	gombos	
billentyűzet

LU-301
Nagykapacitású	papírtálca	(kicsi)

LU-204
Nagykapacitású	papírtálca	(nagy)

MK-735
Beépítő	egység	a	kár-
tyaolvasóhoz	

ID	kártya	olvasó

AU-102
Biometrikus	
azonosítás

SX-BR-4600
Vezetéknélküli	háló-
zati	adapter

SC-508
Biztonsági	egység

FK-511
Fax	kártya	

FS-535
Tűzős	finisher

FS-534SD
Kisfüzet	finisher

FS-534
Tűzős	finisher



Interfész

10/100/1000 Base-T, USB 2.0

Illesztőprogramok

Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 

Windows Server 2003/2008/2012, 

Mac OS X 9.2/10.4	vagy	későbbi verzió, Linux

Nyomtatási	funkciók

Közvetlen nyomtatás: PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, 

titkosított PDF és OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); 

kevert média és összemásolás funkciók; “Easy 

Set” munkaprogramozás, átfedés, vízjel, máso-

lásvédelem, indigó másolat

Szkenner tulajDonSágok

Szkennelési	célhelyek

E-mail szkennelés, SMB szkennelés, iFax szken-

nelés, WebDAV szkennelés, FTP szkennelés, USB 

szkennelés, TWAIN helyi szkennelés

Szkennelési	felbontás

Max. 600 dpi

Szkennelési	sebesség	(színes/fekete-fehér) 

Max. 180 kép/perc 

Eredeti	mérete

Max. A3 

Szkennelési	formátumok

TIFF, PDF, kompakt PDF, JPEG, XPS, 

kompakt XPS, PPTX, lineáris PDF

opcionális: kereshető PDF, PDF/A (1a/1b),  

DOCX, PPTX, XLSX

Címjegyzék

2 100, LDAP-támogatás

MáSoláSi tulajDonSágok

Lapadagoló

>  A6– A3

>  Duplex lapadagoló (150 lap, max. 210 g/m2) 

Másolatszám

1 – 9 999

Nagyítás

25–400 % 0,1 %-os lépésekben

Első	másolat	(A4)

3,6 másodperc

Memória

2 GB RAM

Merevlemez

250 GB

Felbontás

Nyomtatás: 1 800 × 600 dpi 

(Smoothing Technology-val)

Másolási	funkciók

Fejezet- és fedlapmód, teszmásolat,  

kreatív mód, poszter mód, könyvmásolás, 

fényes másolat, ID kártya másolás, vízjel

Fax tulajDonSágok (opcionáliS)

Kompatibilitás

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

IPFax (iFax-szabvány)

Átviteli	sebesség

33,6 kbps < 3 mp. ITU-No. 1

Fax	memória

Beépített memória használata

Fax	funkciók

Polling, időzített, PC-Fax, bizalmas boxba vétel, 

vétel e-mailbe, FTP, SMB

opcionáliS kiegéSzítők

>  Finisher 100 lapos tűzéssel,  

max. 3 200 lap

> Opcionális a 100 lapos finisherhez: kisfüzet 

készítése (levél- és félbehajtás), lyukasztó egység 

(2/4 ponton), munkaszeparátor, lapbeszúró 

egység, z-hajtás és tűző egység

> Finisher 50 lapos tűzéssel, max. 3 200 lap, 

opcionális lyukasztó egység (2/4 ponton)

> Finisher 50 lapos tűzéssel, 20 lapos kisfüzet 

finisher, max. 2 200 lap, opcionális lyukasztó 

egység (2/4 ponton)

> Kimeneti tálca (250 lap)

> Nagykapacitású tálca: 3 000 lap  

(A4, 52–256 g/m2)

> Nagykapacitású tálca: 2 500 lap  

(A4–SRA3, 52–256 g/m2)

> 10 gombos billentyűzet

> Billentyűzet-tartó

> Két USB billentyűzet csatlakozás  

(az egyik Bluetooth)

> Biztonsági egység

> Banner tálca

> Fax egység 

> Biometrikus azonosítás 

> ID kártyaolvasó a munkaasztalhoz

> Beépített kártyaolvasó

> Kártyaolvasó: több kártyatípus támogatása

> Munkaasztal

> Küldő bélyegző egység

> i-Option (plusz funkciók)

> Vezetéknélküli hálózati adapter

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.

Konica	Minolta	Magyarország	Üzleti	Megoldások	Kft.

H-1117	Budapest,	Galvani	u.	4.	Telefon	+36	40	200-423	www.develop.hu

ineo 754e
általánoS tulajDonSágok

A	berendezés	típusa

Konzol rendszer (beépített szkenner)

Nyomtatási	és	másolási	sebesség

> A4

Max. 75 oldal/perc (fekete-fehér)

> A3

Max. 37 oldal/perc (fekete-fehér)

Nyomtatási	rendszer

Lézer

Féltónus

256 árnyalat

Papíradagoló

>  Standard: 3 650 lap, max. 6 650 lap

> 2 × 500 lapos papírkazetta  

(A5–SRA3, 52–256 g/m2),  

150 lapos kézi lapadagoló (A6–SRA3 és  

banner papír, 52–300 g/m2), standard papír, 

boríték, OHP, vastag papír, banner papír

> 1 000 és 1 500 lapos papírkazetta  

(A4, 52–256 g/m2) normál papír

Papírformátum

Max. 320 × 457 mm

Max. 297 × 1 200 mm banner papír

Felfűtési	idő

Kevesebb, mint 22 másodperc  

(függ a működési környezettől)

Méretek (szé. × mé. × ma.)

650 × 1 155 × 799 mm (kiegészítők nélkül)

Tömeg

Kb. 201 kg (kiegészítők nélkül)

Elektromos	hálózat

220–240 V, 50/60 Hz

nyoMtatáSi tulajDonSágok

Nyomtatásvezérlő

Standard: Beépített vezérlő, 1,2 GHz

Memória

Standard vezérlő, rendszer memóriát/

merevlemezt használ (2 048 MB RAM/250 GB 

merevlemez)

Felbontás

Max. 1 800 × 600 dpi 

(Smoothing Technology-val)

Nagyfelbontású mód: 1 200 × 1 200 dpi

Hálózati	protokol

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, 

LPD, SNMP, HTTP , IPP, AppleTalk, EtherTalk

Emuláció

PCL 5, PCL 6, PS 3, XPS, OOXML


