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Бізнес-центри, школи та університети, інженерні фірми, архітектурні бюро, страхові 
компанії, банки та бібліотеки – багато дрібних  та середніх підприємств та організацій 
не користуються кольоровим друком у повній мірі. Те, що їм дійсно необхідно – це 
монохромний багатофункціональний пристрій, що є надпростим у використанні, 
зручним для синхронізації з мобільними пристроями для зростаючого числа 
працівників мобільних офісів.

ineo 227 багатофункціональний монохромний 
пристрій, що призначений для спрощення 
мобільного друку. Незамінний  в сьогоднішніх 
умовах мобільного офісу. Крім того, ineo 227 
виконує всі види рутинної офісної роботи – 
завдання, які можуть відволікати працівників від 
їх «реальної» роботи.

Проста мобільна зручність
Сьогодні ми постійно створюємо  документи, 
фотографуємо або робимо нотатки на наших 
смартфонах або планшетах. Мобільні можливості 
друку ineo 227 означають, що тепер можна відразу 
ж роздрукувати ці документи, фотографії, веб-
сторінки або PDF-файли, легко, без необхідності 
установки програмного забезпечення і без 
тривалого процесу налаштування. Це суттєво 
економить час і підвищує продуктивність у 
сучасному  мобільному способі життя і робочих 
звичках працюючих. Зі зростаючою тенденцією 
використання мобільних девайсів у роботі офісу,  
їх синхронізація з багатофункціональними 
пристроями є ключовою. Ось чому цей БФП ineo 
обладнаний функцією NFC, що означає, що 
користувачі смартфонів або планшетів можуть 
насолоджуватись зручністю мобільного або 
хмарного друку напряму з платформ IOS або 
Android, Google Cloud Print(опціонально) або WiFi 
Direct(опціонально).

Зручний
мобільний доступ

збільшує 
продуктивність офісу

ineo 227 з автоподавачем документів (DF-628), вбудованим 
фінішером (FS-533), касетj. для паперу (PC-413) та тримачем 
клавіатури (KH-102)



ineo 227 – 
мистецтво мобільного друку.

Індивідуальна панель управління
Однією з особливостей ineo 227 є панель управління, 
що налаштовується індивідуально за потребами 
користувача  - це особливо корисно в середовищі з 
декількома пристроями для друку. Кожен користувач 
може вибрати певні характеристики та функції, які 
необхідні для створення індивідуальної операційної 
панелі. Крім того, існує можливість завантажити 
додатки для мобільних пристроїв прямо з операційної 
панелі БФП, щоб забезпечити додатковий ступінь 
кастомізації. Користувач економить свій час, не 
витрачаючи його на зайві рутинні задачі та отримує 
миттєвий доступ до функцій, якими найчастіше 
користується. Більш того, удосконалені технології 
Develop дозволяють користувачу повністю 
налаштувати окремі програми або інтерфейс 
загалом, наприклад: вставляти корпоративне 
повідомлення, логотип, будь-яку інформацію 
безпосередньо на панель користувача.   
     

ineo 227 з автоподавачем документів (DF-628), 
сепаратором завдань (JS-506) та касетою для паперу(PC-213)

Зручний
мобільний доступ 

збільшує 
продуктивність офісу



Широкий функціонал– 
простота використання

ineo 227 представлений з широким діапазоном 
стандартних та додаткових функцій.

 Чіткі та деталізовані роздруківки
>  Інструменти для друку та інноваційний HD тонер 

призначені для отримання високоякісних відбитків.

 Економічність та екологічність 

> Низькі енерговитрати, економічні витрати на 
обслуговування та розумна екологічна концепція роблять 
ineo 227 сертифікованим сертифікату Energy Star. Такий 
вид екологічності роблять пристрій також і економічним.

 Підтримка мобільних пристроїв

> ineo 227 підтримує мобільний та «хмарний» друк через 
AirPrint (iPhone, iPod або iPad Touch), Mopria (для Android 
4.4 або вище), Google Cloud Print (опціонально), Wi-Fi 
Direct(опціонально) та аутентифікацію NFC. Так, 
документи, фотографії, веб-сторінки або PDF-файли 
можуть бути надруковані зі смартфону на платформі IOS 
або Android, або з планшету через мережу WLAN. Офісні 
працівники можуть також зареєструвати пристрій ineo на 
їх Google аккаунтах та друкувати з будь-якої локації, за 
умови, якщо смартфон або планшет має підключення до 
Інтернет. 

 Розумні рішення для оптимізації 
робочих процесів

>  Програмні рішення Develop автоматизують трудомісткі 
ручні операції. За допомогою, конвертації+відправлення, 
наприклад, документи можуть бути відскановані у різних 
форматах файлів, а потім відправлені напряму до 
потрібного місця призначення (Google Docs, Evernote або 
Microsoft SharePoint). А база даних+ пошук допомагають 
віднайти розташування будь-якого документа через 
ключові слова або повнотекстовий пошук об’єкта. 



Сенсорний екран 
>  Багатофункціональний 7-дюймовий кольоровий 

сенсорний екран  - простий у використанні, як у 
смартфоні або планшеті. Більш того, операційна 
система може бути налаштована під режим 
«надпросте використання». 

 Рішення аутентифікації
>  Безпечний доступ до системи забезпечується за 

допомогою різних засобів аутентифікації: паролів, 
сканування відбитку пальця, безконтактних смарт-
карт або вбудованої NFC. NFC може використовуватись 
замість ID – ідентифікації за карткою.

Система віддаленого контролю 
 > Система може бути адміністрована за допомогою будь-

якого веб-браузера з настільного комп’ютера. Більш 
того, управління апаратом може здійснюватися через 
планшет Android через спеціальний мобільний додаток. 
Далі, наприклад, користувач може обрати налаштування 
для друку на мобільному пристрої навіть якщо принтер 
знаходиться не поруч. Система ineo Remote Care 
дозволяє моніторити стан Ваших пристроїв. Таким 
чином, вона автоматично повідомляє, коли, наприклад, 
закінчився тонер, що забезпечує можливість 
безперервної роботи.

 Захист даних 
>  Develop гарантує, що мобільні пристрої можуть бути 

надійно та безпечно використані в офісній роботі. 
Забезпечити конфіденційність друку з мобільних 
пристроїв  - один з важливих аспектів захисту даних. 
Маючи доступ до безпечного друку, аутентифікації 
користувача і функції відстеження друку, користувач 
може працювати однаково ефективно: віддалено або 
в офісі. Функції безпеки, такі як: IPsec, S/MIME 
e-mail шифрування та IP фільтрація гарантують, що 
будь-яка система комунікації чи документообігу є 
безпечною. Всі дані зберігаються на жорсткому диску 
системи і захищені технологією шифрування. За 
необхідністю виконується захищене видалення 
даних користувача шляхом багаторазового 
перезапису нулів. Для Вашого спокою вся інформація 
захищена за міжнародними стандартами ISO 15408/
IEEE 2600.2.



Економічний та    
енергозберігаючий

ineo 227 з автоподавачем паперу (DF-628), 
фінішером-степлером/буклетом (FS-534SD), 
касетою для паперу (PC-213) та 10-клавіатурою 
(KP-101)

Інвестуйте в будь-який  пристрій з серії ineo і відчувайте переваги 
функціональності у поєднанні з економією та енергоефективністю.

Загальні характеристики та функції
Який би Ви не обрали багатофункціональний 
пристрій Develop: кольоровий або монохромний, їх 
завжди будуть об’єднувати спільні функції та 
характеристики, що забезпечує користувачам 
відчуття вже знайомого інтерфейсу. Це особливо 
корисно у середовищі з декількома пристроями. 
Незалежно від того, який ineо Ви використовуєте, 
простота використання гарантована, адже не 
потрібно звикати до нового інтерфейсу, що суттєво 
економить час.

Економічний та енергоефективний
Характеристики монохромних пристроїв мають різні 
енергозберігаючі функції, які суттєво скорочують 
споживання енергії . Окрім заощадження грошей, ці 
«зелені» характеристики позитивно впливають на 
навколишнє середовище знижуючи шкідливі викиди 
вуглецю.
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UK-211
Модуль опц. 
пам’яті (2 GB)

FK-513
Плата факсу
Лінія 1

FS-534SD
Фінішер 
зі степл./буклет

FS-534
50-арк. 
фінішер зі 
степлюванням

PK-520
Перфоратор

DF-628
Автоподавач 
документів

WT-506
Робочий стіл

KP-101
10-клав-ра

PC-213
Касета для паперу 2 x 500-
арк.

PC-413
Касета для паперу 2,500-арк.

PC-113
Касета для паперу 1 x 500-
арк.

DK-513
Тумба-підставка

OC-514 
Кришка оригіналів

AU-102
Біометрична 
аутентифікація

EK-609 
Модуль USB hub 
+ Bluetooth

EK-608 
Модуль 
USB hub

LK-102 v3 
Шифр. PDF або 

PDF/A(1a/1b)

LK-107 
Шрифти
Unicode 

Считувач ID-карт
Різні технології 
считування

MK-735  
Монтажний набір для
аутентиф. за 
считувачем ID-карт 

SX-BR-4600 
Wireless LAN

KH-102
Тримач клавіатури

UK-212
WLAN та  WLAN 
точки доступу

LK-108 
Шрифти 
OCR

LK-110 v2
Різні формати 
файлів включно з 
DOCX та XLSX

LK-105 v4 
PDF з  пошуком

LK-106
Друк  

штрих-кодів

LK-111
Thinprint 

client

LK-115 v2
Trusted 

Platform 
Module

RU-514
Модуль з’єдн.
(FS-543SD)

FS-533
Внутр. фінішер

MK-602
Монтажний 
набір
(для FS-533)

JS-506
Сепаратор завдань

PK-519
Перфоратор

ineo 227

MK-747
Монтажний 
набір

CU-101
Модуль
очищення
повітря

або

або

або

або



ineo 227 
Загальні дані
Швидкість друку та копіювання
> A4: maкс.. 22 стор./хв
> A3: maкс.. 14 стор./хв

Система друку лазерна
Напівтони 256

Касета для паперу 
> Стандарт: 1,110 арк., maкс. 3,600 арк.
> 500-арк. універсальна касета  
 (A5–A4, 60–220 г/м2) 
> 500-арк. універсальна касета 
 (A5–A3, 60–220 г/м2) 
> 500-арк. універсальна касета(опціонально)
 (A5–A3, 60–220 г/м2)
> 2 x 500-арк. універсальна касета(опціонально)
 (A5–A3, 60–220 г/м2)
> 2,500-арк. касета великої ємкості 
(опціонально)
 (A4, 60–220 г/м2)
> 100-арк. бокова касета (A5–A3, нестандартний 
розмір, 60-220 г/м2) для стандартного паперу, 
конверти, OHP, ярлики,папір високої щільності 
Ширина: 90 до 297 мм x Висота: 431.8 мм  

Формати паперу
A6–A3, нестандартні розміри

Зона друку
A5–A3, A6S,папір високої щільності; ширина: 
90–297 мм висота: 139.7–297 мм

Час нагріву
Приблизно 20 секунд

Габарити (ш x в x г)
585 x 660 x 735 мм (без додатків)

Вага
Приблизно 56.5 кг (без додатків)

Електроспоживання  
220–240 V,  50/60  Гц; менше ніж 1.5 кВ

Специфікації друку
Контролер  
Вбудований контролер з 1.2 GГц  
(SoC архітектура)

Пам’ять
Стандартна системна пам’ять 2,048 MB, 
Пам’ять жорсткого диску250 GB

Роздільна здатність 
1,800 x 600 dpi

Мережеві протоколи  
TCP/IP (IPv4/IPv6), FTP, SMB; SMTP, WebDAV

Емуляція 
PCL6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); 
XPS

Інтерфейси 
Ethernet 10 BaseT/100 BaseT/1000 BaseT, USB 2.0, 
Wi-Fi 802.11b/g/n (опціонально)

Драйвери
Windows Vista/7/8/8.1/10 (32/64),  
Windows Server 2008/2008R2 (32/64),  
Windows Server 2012/2012 R2 (64),  
Macintosh OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix

Функції друку 
Прямий друк PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, 
шифрований  PDF та OOXML (DOCX, XLSX, 
PPTX); комбінація носіїв та форматів; “Easy 
Set” програмування завдань; накладання; водні 
знаки; друк на копіювальному папері 

Мобільний друк
AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud 
Print (опціонально); WiFi Direct (опціонально); 
ineoprint (iOS & Android); PageScope Mobile (iOS & 
Android); NFC Authentication and Pairing 
(Android) 

Специфікації сканування 
Тип сканування 
Scan-to-E-mail/FTP/Box (HDD)/PC (SMB)/ 
WebDAV/Me/Home/USB/DPWS, мережеве Twain

Роздільна здатність 
Maкс. 600 x 600 dpi

Швідкість сканування 
Maкс. 45 opm (у кольорі/монохром)

Розмір оригіналів 
Maкс. A3

Формати сканування  
TIFF, PDF, компакт PDF, JPEG, XPS, компакт 
XPS, pptx, docx, xlsx, PDF з пошуком, PDF/A, 
linearised PDF

Специфікації копіювання 
Автоподавач документів(опціонально)
До 100 оригіналів; A6–A3

Вибір кількості копій
1 – 9,999

Масштаб
25  –400 % кроком в 0.1 %, автозбільшення

Перша копія А4
5.3 секунд

Пам’ять
2 GB 

HDD
250 GB

Роздільна здатність 
600 x 600 dpi

Функції копіювання
Розділи, вкладання обкладинок та сторінок; 
тестова копія (print/screen); тестовий друк; 
цифрові арт-функції; пам’ять налаштування 
завдань; режим постера; мультиплікація 
зображень; накладання (опціонально); 
штампування
Специфікації факсу (опціонально)
Сумістність 
G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFax 
(iFax standard)

Передача даних
33.6 kBits/s, < 3 сек. ITU-No. 1

Пам’ять факсу
Використовує системну пам’ять 

Функції факсу 
Опитування, зсув у часі, PC-Fax, конфіденційне 
отримання в скриньку користувача, отримання на 
E-mail/FTP/SMB, до 400 програмних завдань 

Опції
> Автоподавач документів дуплекс(100 арк.)
> Кришка оригіналів
> Внутрішній фінішер 50-арк. з багатопозиційним 
степлюванням: місткість стеку мaкс. 500 арк.  
опціонально  перфорація 2/4 отвори
> Фінішер на підлогу 50-арк. степлювання:  
місткість стеку мaкс. 3.300 арк. через внутрішню 
касета та опціонально-перфорація 2/4 отвори
> Фінішер на підлогу з 50-арк. буклету та 
степлювання, мaкс. 3,300 арк. через внутрішню 
касету  та опціонально  перфоратор 2/4 отвори
> Модуль з’єднання , 60–220 г/м2, 413 x 557 x 152 
мм,  необхідний для FS-534 та FS-534SD
> Сепаратор завдань, макс. міст.200 (150/50) арк. 
> Касета подачі паперу(500 арк.)
> Касета подачі паперу(2 x 500 арк.)
> Касета великої ємкості  для 2,500 арк. (A4)
> Тумба-підставка
> 10-клавіатура
> Робочий стіл
> Модуль факсу
> Тримач клавіатури 
> USB - інтерфейс
> USB- інтерфейс з bluetooth LE
> Wireless LAN
> Модуль біометричної аутентифікації
> Різні варіанти аутентифікації
> Монтажний набір для считувача карт
> Модуль штампів відправника документів 
> i-Option (опціонально)
> 2 GB  модуль пам’яті 
> Модуль очищення повітря 
> Монтажний набір для модуля очищення повітря

Програмні рішення
> store+find (опц.), convert+share (опц.), Personal  

Applications (опц.), Enterprise Suite (опц.),  
Data Administrator (user accounts & cost centres), 
Card solutions (опц.), Unix/Linux support,  
SAP support, EveryonePrint (опц.), PCounter (опц.)

Всі специфікації відповідають формату A4 80 г/м2, якщо явно не зазначено інше. Всі 
специфікації визначені тільки для паперу, який є рекомендованим Konica Minolta. 
Підтримка та доступність зазначених специфікацій та функцій відрізняється в 
залежності від операційної системи, програм та мережевих протоколів разом з 
конфігураціями мережі та систем.

Зазначений ресурс кожного витратного матеріалу базується на особливих умовах, 
таких як заповнення сторінки для визначеного формату сторінки (5% заповнення 
А4). Фактичний ресурс кожного витратного матеріалу буде відрізнятися в залежності 
від використання та інших особливостей друку включаючи заповнення сторінки, 
формат, тип носія, послідовного або перервного друку, температури та вологи 
оточення.

Деякі ілюстрації можуть містити опціональні аксесуари. Специфікації та аксесуари 
дійсні на момент створення даного документу в електронному вигляді, та з часом 
можуть бути змінені без повідомлення. 

Konica Minolta не гарантує відсутність помилок.

DEVELOP та ineo є зареєстрованими торговими марками/назвами продуктів за 
власністю Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Всі бренди та назви продуктів є або можуть бути зареєстрованими торговими 
марками або торговими марками їх поважних власників, та даним визнаються

ТОВ "ОПТИМАЛ СОЛЮШНС", 
03127, Україна, м.Київ, вул.Героїв оборони, 8, 
тел.+38 (044) 223-15-39, 223-18-39 
www.develop-ineo.shop




