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ineo 4000P
Druk monochromatyczny z szybkością 40 str./min.



Szybkie przetwarzanie
Przetwarzanie i drukowanie dużych zadań zajmuje 
sporo czasu. W przypadku urządzenia, z którego 
korzysta wielu użytkowników może to skutkować 
powstaniem kolejek i opóźnień. Im szybciej zatem 
działa drukarka, tym szybciej pracownicy biura 
będą mogli powrócić do swoich głównych zajęć. 
Aby rozwiązać problem potencjalnych opóźnień, 
ineo 4000P wyposażono w szybki procesor oraz 
opcję rozszerzenia pamięci do 1,28 GB. Zapewnia 
to szybkie przetwarzanie i drukowanie prac, 
z maksymalną możliwą szybkością druku 40 stron 
A4 na minutę. ineo 4000P doskonale sprawdza się 
w małych i średnich firmach, w których stanowi 
główną drukarkę oraz w większych organizacjach, 
w których służy jako urządzenie typu desktop.

Prostota obsługi
Jeżeli skomplikowany system operacyjny Twojej 
obecnej drukarki nie ułatwia Ci pracy, a samo 
urządzenie jest trudne w obsłudze, czas, aby 
pomyśleć o zmianie na ineo 4000P. Kolorowy 
wyświetlacz o przekątnej 2,4 cala zapewnia intuicyjną 
obsługę, a podświetlane menu informuje użytkownika 
o stanie systemu, opcjach pracy i ustawieniach. 
Co więcej, nawigacja oparta na układzie folderów 
gwarantuje, że ineo 4000P jest dużo łatwiejsze 
w obsłudze niż inne systemy. Dzięki temu, Ty i Twoi 
pracownicy oszczędzacie czas i wysiłek podczas 
codziennego drukowania dokumentów. Co więcej, 
aby korzystać z tej nowej drukarki, nikt nigdy nie 
będzie musiał zaglądać do instrukcji obsługi. 

Czy przyszło Ci kiedykolwiek do głowy, by pomyśleć ile czasu marnuje się na rutynowe prace biurowe, takie jak 

drukowanie? Na szczęście, w większości firm istnieje ogromny potencjał w zakresie zwiększenia efektywności 

tego procesu. Develop ineo 4000P to nowa monochromatyczna drukarka, która została wyposażona w różne 

funkcje, gwarantujące większą wydajność drukowania niż w przypadku poprzednich urządzeń.
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ineo 4000P z trzema dodatkowymi podajnikami papieru (PF-P12)



Podajnik uniwersalny do drukowania na 
materiałach specjalnych, takich koperty 

Bardziej elastyczna 
obsługa papieru
Czy wielostronicowe wydruki są w Twojej firmie na 
porządku dziennym? Przy maksymalnej pojemności 
2000 arkuszy możesz mieć pewność, że w ineo 4000P 
nie zabraknie Ci nagle papieru. ineo 4000P możesz 
wyposażyć w trzy dodatkowe podajniki (o pojemności 
250 lub 550 arkuszy). Jeżeli często drukujesz na 
papierach różnego rodzaju, na przykład na papierze 
firmowym i zwykłym, szybko zauważysz jak wygodne 
jest korzystanie z drukarki bez konieczności zmiany 
papieru w podajniku. Jeżeli do poszczególnych 
podajników załadujesz papier w różnych formatach 
i gatunkach (A6-A4 i 60-163 g/m2), możesz mieć 
pewność, że Twoi pracownicy nie będą marnować 
czasu na zmianę lub uzupełnianie nośników. Bardziej przyjazne środowisku 

i użytkownikowi
Urządzenie ineo 4000P wyposażone jest w różne funkcje, 
które ułatwiają pracę i zwiększają poziom dbałości 
o środowisko naturalne. Gdy drukarka będzie pracować 
w trybie ekologicznym, nie tylko zaoszczędzisz na 
kosztach energii elektrycznej i tonera, ale również docenisz 
brak uporczywych sygnałów alarmowych. Oprócz 
standardowej funkcji drukowania dwustronnego, która 
oszczędza energię i papier,możesz również uruchomić 
tryb hibernacji. Włączony ręcznie lub z automatycznego 
programu pozwoli Ci obniżyć pobór mocy do poziomu 
poniżej 0,5 W - jest to bardzo korzystne np. na koniec 
dnia roboczego.

Większa wygoda
Jeżeli w Twoim biurze jest za mało miejsca lub 
potrzebujesz drukarki na biurko, z pewnością docenisz 
zalety lekkiego i stosunkowo niewielkiego urządzenia 
ineo 4000P. Fakt, że ta wysokowydajna drukarka mieści 
się bez problemu na biurku i nie wymaga osobnego 
pomieszczenia jest szczególnie istotny na przykład 
dla pracowników działów kadr i finansów, w których 
dokumenty poufne nie powinny trafić w niepowołane ręce.

Rozszerzenie pamięci 
512 MB lub 1 GB 
 

EH-C591
Zewnętrzny moduł zszywający

NC-P01
Bezprzewodowy LAN 
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PF-P11
Podajnik na 250 arkuszy*

PF-P12
Podajnik na 550 arkuszy*

SX-BR-4600
Podstawa pod urządzenie

* Uwaga: można połączyć ze sobą 
 do 3 podajników PF-P11 lub PF-P12

ineo 4000P z dodatkową 

opcją WLAN



ineo 4000P
Dane ogólne
Typ urządzenia
Monochromatyczna drukarka laserowa A4

Szybkość drukowania i kopiowania 
> A4
Maks. 40 str./min.

Proces drukowania
LED

Podajnik papieru  
> Standard: 350 arkuszy, maks. 2 000 arkuszy
> Podajnik uniwersalny na 250 arkuszy  
 (A6-A4, 60-120 g/m2)
> 100 arkuszy z podajnika bocznego (A6-A4, 60-163 g/m2)  
 dla papieru (w tym makulaturowego),  
 kopert, folii, kartonu

Format papieru  
Maks. 216 x 356 mm

Pole zadruku  
206 x 346 mm 

Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb.)
399 x 382 x 263 mm (samo urządzenie)

Waga
15 kg (samo urządzenie z tonerem i IU)

Zasilanie  
220-240 V / 50 Hz

Specyfikacja drukarki 
Kontroler  
Standard: Kontroler z procesorem dwurdzeniowym 
800 MHz

Pamięć  
256 MB, maks. 1,28 GB

Rozdzielczość
Maks. 1 200 x 1 200 dpi

Protokoły sieciowe
TCP/IP (IPv4, IPv6); IPP, SNMP, HTTP, HTTPS

Emulacja
PCL5, PCL 6, PostScript 3, XPS

Interfejsy
USB 2.0, Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX/ 
1000-BaseT

Sterowniki
Windows Vista (32/64), Windows 7 (32/64), 
Windows 8 (32/64),  
Windows Server 2003/2008 (32/64),  
Windows Server 2012 (64),
Windows Server 2012 R2 (64),  
Mac OS 10.x, Linux, Citrix (dostępne ok. lipca 2013), 
SAP, AS/400

Funkcje drukowania
Druk dwustronny, druk n-up, znak wodny,sortowanie, 
bezpieczny wydruk

Opcje 
> Podajnik na 250 arkuszy (A5/A4, 60-120 g/m2)  
> Podajnik na 550 arkuszy (A5/A4, 60-120 g/m2) 
> Moduł formularzy i kodów kreskowych
> Moduł IPDS
> Rozszerzenie pamięci 512 MB
> Rozszerzenie pamięci 1 GB
> Karta flash 256 MB 
> Bezprzewodowy LAN
> Zewnętrzny moduł zszywający
> Podstawa pod urządzenie
 

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie dane dotyczące pojemności papieru podajnika dokumentów, 

akcesoriów wykańczających oraz kaset na papier dotyczą papieru o gramaturze 80 g/m2. O ile nie 

zaznaczono inaczej, wszystkie dane dotyczące szybkości drukowania, skanowania lub faksowania 

dotyczą papieru w formacie A4 o gramaturze 80 g/m2. 

Wszystkie dane odnoszące się do gramatury papieru dotyczą nośników zalecanych przez firmę 

Konica Minolta. Specyfikacja i dane wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach 

dostępnych w momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.

Develop oraz ineo są zastrzeżonymi znakami handlowymi, których właścicielem jest 

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH. 

Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub 

znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli co niniejszym zostaje uznane. 

Program zwrotu kartridży  

Kartridże objęte programem zwrotu firmy Develop są opatentowanymi kartridżami do drukarek 

sprzedawanymi po obniżonej cenie w zamian za zgodę klienta na wymagania licencyjne, 

że kartridże zostaną wykorzystane tylko raz izostaną zwrócone do producenta celem wykorzystania 

w produkcji lub recyklingu. Te opatentowane kartridże są licencjonowane tylko do jednorazowego 

użycia i przestaną działać po podaniu ustalonej ilości tonera. Toner może wciąż pozostawać 

w kartridżu, gdy wymagana jest wymiana.

Kartridże wymienne bez tych ograniczeń (kartridże bezzwrotne) są również dostępne. Odnośnie 

dodatkowych szczegółów i dostępności prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Develop.
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