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ineo 4050
fekete-fehér | 40 lap/perc



Könnyű használat
Míg számos irodában van bonyolult IT-rendszer, addig 
az ineo 4750 használata könnyű és felhasználóbarát, 
így az ezzel való munka sokkal nagyobb élvezettel jár. 
Ellenben megannyi, nehezen kezelhető multifunkciós 
berendezéssel, melyek csak frusztrációt okoznak a dol-
gozóknál, az ineo 4750 működtetése magától értetődik 
– ez egyaránt igaz a Develop A4-es és A3-as készülékei-
re –, így nincs szükség hosszadalmas betanításra és a 
készülék több sikerélményt rejt magában. Ezzel a gép-
pel a mindennapi rutinmunkák elvégzése, mint a 
nyomtatás, másolás, szkennelés és faxolás, élvezete-
sebbé válik. A könnyű kezelhetőség a 7 hüvelykes, két 
fokozatban dönthető érintőkijelző és a logikusan fel-
épített menürendszer révén valósul meg. Multi-touch 
funkciójának köszönhetően használata olyan, mint 
egy okostelefoné.

Hasznos funkciók a hatékonyságért
Az ineo 4050 a legjobb megoldás, ha csúcstechnológiás 
A4-es fekete-fehér készüléket szeretne. A standard 
konfigurációval is számos hasznos funkciót lát el, 
például a lapbehúzóval (RADF), mellyel színesben 
percenként 45, fekete-fehérben 30 képet tudunk 
beszkennelni. A 650 lapos papírkapacitás 2300-ra 
növelhető az opciós papírkazettákkal. Emellett a PCL 
és PostScript nyomtatóvezérlővel, a kétoldalas 
(duplex) nyomtatással és másolással – mellyel időt 
takaríthat meg –, valamint a 2 GB-os RAM-mal és a 
320 GB-os merevlemezzel hatékonyan végezheti el 
mindennapi irodai feladatait. Extraként választható a 
tűzés, illetve a vonalkód és Unicode betűkészlet 
nyomtatása. Ezek a csúcstechnológiás funkciók 
hatékonyabb munkavégzést eredményeznek.

A Develop ineo 4050 ideális megoldás azoknak az irodai alkalmazottaknak, akik sokrétű 

funkciókra, hatékony munkavégzésre és biztonságos adatkezelésre van szükségük. Ez a 

fekete-fehér multifunkciós eszköz nagyszerűen látja el a dokumentumkészítési feladatokat, 

bármely üzleti területen is működjön vállalkozása: legyen az egy saját, kisebb méretű 

vállalkozás vagy egy közepes méretű munkacsoport. Mindemellett ennek az A4-es 

berendezésnek és a Develop A3-as rendszereinek sok közös funkciójuk van, így az ineo 4050 

kezelőfelülete ismerős lesz majd.

Egy csúcs- 
     technológiás 

    irodai gép előnyei



or

Kártyaolvasó  
számos különböző 
kártyatípushoz

KP-P01
Tízgombos 
billentyűzet

MK-P03
Beépítő  
egység

SX-BR-4600
Vezetéknélküli 
hálózati adapter

SK-501
Tartalék tűzőkapocs

LK-107
Unicode betűkészlet

FS-P02
Tűzős finisher

LK-108
OCR A és B betűkészlet

LK-111
ThinPrint kliens

PF-P11
250 lapos tálca*

PF-P12
550 lapos tálca*

SCD-4000e
Egyszerű gépasztal

* Megjegyzés: max. 3 
PF-P11 vagy PF-P12 
tálcát lehet össze-
szerelni

LK-106
Vonalkód betűkészlet

FK-512
Fax egység

Környezetkímélő működés
Az ineo 4050 nem csak az Ön 
környezettudatosságának kedvez, hanem 
költséget is megtakarít a rendszer alacsony 
energiafelhasználása következtében. Az ineo 
4050 ennek és a környezetbarát alapanyagainak 
is köszönheti, hogy Energy Star és Blue Angel 
minősítést kapott.

vagy



ineo 4050
ÁltalÁnos tulajDonsÁgok

Készülék típusa

Konzolos rendszer (beépített szkennerrel)

Nyomtatási és másolási sebesség

> A4

Max. 40 lap/perc

Nyomtatási rendszer

Lézer

Féltónus

256 árnyalat

Papíradagoló

> Standard: 650 lap, max. 2 300 lap

> 1 × 550 lapos papírkazetta  

(A6–A4, 60–120 g/m2)

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

standard papír, boríték, OHP, vastag papír

> Kétoldalas (duplex) egység (A4, 60–90 g/m2)

Papírformátum 

Max. 216 × 356 mm

Nyomtatható terület 

206 × 346 mm    

Méretek (szé. × mé. × ma.)

489 × 561 × 482 mm (kiegészítők nélkül)

Súly

Kb. 24 kg (kiegészítők nélkül)

Elektromos hálózat 

220–240 V / 50/60 Hz 

 

nyomtatÁsi tulajDonsÁgok  

Nyomtatásvezérlő 

Beépített 800 MHz vezérlő

Memória 

2 GB RAM, 320 GB merevlemez (standard)

Felbontás

Max. 1 200 × 1 200 dpi

Hálózati protokoll

TCP/IP (IPv4 / IPv6), SNMP, HTTP, IPP, IFAX 

Emuláció

PCL5e/c, PCL 6 (XL 3.0), PostScript 3, XPS, PDF 1.7

Interfész

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB 1.1,  

USB 2.0

Illesztőprogramok

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 10.2.8. vagy későbbi 

Linux

Nyomtatási funkciók

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

titkosított PDFés OOXML (DOCX, XLSX, PPTX), 

biztonságos nyomtatás, vízjel, próbanyomtatás 

 

szkennelési tulajDonsÁgok  

Szkennelési célhelyek 

Szkennelés e-mailre/FTP-re/SMB-re/USB-re/

merevlemezre/WebDAV-re, Hálózati TWAIN 

szkennelés, WSD-szkennelés

Felbontás

Max. 600 × 600 dpi

Szkennelési sebesség

Max. 45/30 kép/perc (fekete-fehér/színes)

Eredeti méret

Max. A4

Szkennelési formátumok

TIFF, PDF, kompakt PDF, JPEG, XPS, PDF/A

Címjegyzék

Max. 2 100 (egyéni + csoportos) 

 

mÁsolÁsi tulajDonsÁgok 

Lapadagoló 

> Kétoldalas (duplex) lapadagoló 

> 50 lap (max. 120 g/m2) 

> max. 216 × 356 mm

Másolatszám

1–999

Zoom

25–400 %, 0,1 %-os lépésekben

Első másolat (A4)

8,5 másodperc

Memória

2 GB

Merevlemez

320 GB (standard)

Felbontás

max. 600 × 600 dpi

Másolási funkciók

Képbeállítások (kontraszt, élesség, telítettség), 

próbamásolat, ID kártya másolat, szortírozás/ 

csoportosítás, eredeti kiválasztása, 2-in-1, 4-in-1 

Fax tulajDonsÁgok (opcionÁlis) 

Kompatibilitás 

G3/Super G3; MH, MR, MMR, JBIG; iFax

Átviteli sebesség 

33,6 Kbps; kb. 3 másodperc (A4, V.34, JBIG)

Fax memória 

Megosztva a másolóval

Fax funkciók

Polling, időzített, PC-Fax,  

max. 400 munkaprogram, bizalmas boxba vétel 

 

opcionÁlis kiegészítők 

> Belső finisher, tűzéssel 20 lapos kapacitással  

(+ tartalék tűzőkapocs)

> Papírkazetták (3 × 250/550 lap, 

minden kombináció lehetséges)

> Tízgombos billentyűzet: kényelmes használat 

az érintőkijelző mellett

> Fax funkció

> Beépítő egység a fax funkció számára

> ID kártya olvasó

> Gépasztal

> Vonalkód betűkészlet nyomtatás (i-Option)

> Unicode betűkészlet nyomtatás (i-Option)

> OCR A és B betűkészlet nyomtatás (i-Option)

> ThinPrint kliens csatlakozás (i-Option)

> Vezetéknélküli hálózati adapter
Cloud Printing  Ready

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.

Tonervisszaviteli program 

A Develop tonervisszaviteli programban elérhető tonerek a vásárlók számára ked-

vezményes áron hozzáférhetőek, amennyiben a licencfeltételeknek megfelelően a 

tonereket csak egyszeri alkalommal használják és azokat csak és kizárólag a gyártóhoz 

juttatják vissza újragyártásra vagy újrahasznosításra. A szabadalmazott tonerek csak 

egyszeri használatra vannak engedélyeztetve és meghatározott mennyiségű festék 

kiadása után már nem használhatóak, vagyis csere szükségessége esetén is marad-

hat festék a patronban. Önnek természetesen lehetősége van a fenti korlátozások 

nélkül árusított tonerek megvásárlására is. Kérjük, a további részletekkel, valamint a 

beszerezhetőséggel kapcsolatban keresse fel Develop-tanácsadóját!
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