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INFORMACJE OGÓLNE

Szybkoœæ drukowania i kopiowania
> A4: max. 125 str./min. | 7500 str./h
> A3: max. 70 str./min. | 4200 str./h

System druku
LED

Gradacja
256

Zasobniki papieru
> Standard: 3000 ark. (2 x 1500 ark.),

2    max. 18000 ark. (40-350 g/m )
2> Dupleks max. 50-300 g/m

Format papieru
Max. 324 x 463 mm

Obszar zadruku
Max. 314 x 463 mm (A3+)

Czas nagrzewania
Mniej ni¿ 480 sekund

Wymiary (w x h x d)
990 x 1454 x 910 mm

Waga
Oko³o 375 kg (bez opcji)

Zasilanie
230 V / 25 A / 50 Hz

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Kontroler
Wbudowany kontroler 2.8 Ghz
Zewnêtrzny kontroler Creo IC-309m

Pamiêæ
2GB RAM / 250GB HDD

Rozdzielczoœæ
Max. 1200 x 1200 dpi

Protoko³y sieciowe
TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, Ethertalk, IPP

Emulacja
PCL5e/XL (PCL6), Adobe PostScript 3

Interfejsy
Ethernet 10/100/1000 BaseT

Sterowniki
Windows 2007/2008/2010; Server 2008/2012/
Vista; Mac OS 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10

SPECYFIKACJA SKANERA

Typy skanowania
Skanowanie do: TWAIN, E-mail/FTP/HDD/SMB

Rozdzielczoœæ
Max. 1200 x 1200 dpi

Prêdkoœæ skanowania
Max. 105 str. / minutê

Rozmiar orygina³ów
Max. A3 (297 x 420 mm)

Formaty skanowania
TIFF, PDF, Szyfrowany PDF, XPS

Adresy skanowania
Wsparcie LDAP

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Podajnik dokumentów
> Max. A3
> Dwustronny podajnik dokumentów

2> 100 arkuszy, max. 200 g/m

Wielokrotnoœæ kopiowania
1 - 9,999

Zoom
25-400% co 0.1%

Czas uzyskania pierwszej kopii A4
2.8 sekundy

Pamiêæ | HDD
2 GB RAM | 250 GB

Rozdzielczoœæ
1200 x 1200 dpi

OPCJE

Finiszer folderuj¹cy FD-503
Taca wyjœcia o pojemnoœci do 2500 arkuszy,
wstawianie wczeœniej wydrukowanych stron
(PI), 2 tace postinsertera o pojemnoœci 500 ark.
ka¿da, dziurkowanie (2 i 4 otwory),
folderowanie (sk³adanie na pó³, na Z, typu
brama, listowe zewnêtrzne i wewnêtrzne,
podwójnie równoleg³e), dodatkowa taca
wyjœcia o pojemnoœci do 200 arkuszy

Finiszer zszywaj¹cy do 100 ark. FS-532
Zszywanie dwupunktowe i naro¿ne,
taca wyjœcia o pojemnoœci do 4200 arkuszy,
dodatkowa taca wyjœcia o pojemnoœci do 
300 arkuszy, sortowanie i grupowanie
z automatycznym przesuniêciem.
Opcjonalnie: 
Modu³ broszuruj¹cy (oraz sk³adaj¹cy
na pó³ i listowo), modu³ dziurkuj¹cy
(2/4 otwory), postinserter

Finiszer broszuruj¹cy SD-506
Tworzenie broszur o objêtoœci do 50 ark.
(200 obrazów), przycinanie jednej krawêdzi,
taca wyjœcia o objêtoœci do 50 broszur,
wielokartkowe sk³adanie na pó³/listowe,
dodatkowa taca wyjœcia o pojemnoœci do
200 arkuszy

Finiszer broszuruj¹cy SD-513
Tworzenie broszur o objêtoœci do 50 ark.
(200 obrazów), przycinanie krawêdzi, 
wielokartkowe sk³adanie na pó³ i listowe
wewnêtrzne, opcjonalne kszta³towanie
grzbietu broszury, ciêcie oraz bigowanie

Modu³ stosu prac LS-505
Pojemnoœæ do 5000 arkuszy, dodatkowa taca
wyjœcia o pojemnoœci do 200 arkuszy, odbiór
prac na wózek z mo¿liwoœci¹ sortowania
z przesuniêciem

Finiszer dziurkuj¹cy GP-501
Finiszer dziurkuj¹cy z wymiennymi
wk³adami dziurkuj¹cymi

Oklejarka PB-503
Sklejanie na gor¹co ksi¹¿ek formatu od
A5 do A4+ (307 x 221 mm) i objêtoœci od 10
do 300 arkuszy (30 mm gruboœci grzbietu) 
zintegrowane jednostronne przycinanie 
ok³adek, pojemnoœæ zasobnika na ok³adki
do 1000 arkuszy, pojemnoœæ tacy odbiorczej
na ksi¹¿ki do 3300 ark. x 2 stosy, dodatkowa
taca wyjœcia o pojemnoœci do 200 arkuszy

Finiszer binduj¹cy GP-502
Automatyczny finiszer binduj¹cy ksi¹¿ki

Modu³ przekazuj¹cy RU-509
Modu³ przekazuj¹cy RU-510
Modu³ nawil¿aj¹cy do RU-509
Zespó³ wyjmowanego dysku twardego
RH-101 + HD-511
Wymienne wk³ady dziurkuj¹ce do GP-501
Elementy binduj¹ce do GP-502

Bank papieru PF-706
Technologia poboru ciernego, pojemnoœæ
3 x 2000 arkuszy, std. rozmiary papieru 
od A5 - A3+ (SRA3), min: 95 x 139 mm, 

2max: 324 x 463 mm, 40 - 300 g/m  
2(ze œrodkowej kasety do 350 g/m )

Bank papieru PF-703
Technologia poboru podciœnieniowego, 
pojemnoœæ do 5000 ark. (2 x 1850 ark, 
1 x 1300 ark.), std. rozmiary papieru od 
A5 - A3+ (SRA3), min: 95 x 139 mm, 

2max: 324 x 483 mm, 40 - 300 g/m  (ze 
2œrodkowej kasety do 350 g/m )

Modu³ osuszaj¹cy HT-505 dla PF-703

Zespó³ monta¿owy FA-501
Pozwala zastosowaæ PF-703 jako postinserter

OPROGRAMOWANIE

> Jtman jobticket (opcjonalnie)
> Jtweb jobsubmission (opcjonalnie)
> ineo Remote Care (opcjonalnie)
> Enterprise Device Manager
> Enterprise Account Manager (opcjonalnie)

ineo 1250e

dane kontaktowe

Wszystkie dane dotyczące ilości papieru obsługiwanej przez podajniki dokumentów, akcesoria wykańczające oraz kasety odnoszą się do papieru o gramaturze 80g/m2, chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę. Wszystkie dane 

dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 i gramaturze 80g/m2, chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę. Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą 

się do papierów rekomendowanych przez Develop. Wszystkie dane techniczne zamieszczone w folderze oparte są o wiedzę dostępną w chwili przekazania folderów do druku. Develop zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji 

technicznej urządzeń.
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