
ineo+650
cor | 50 ppm
monocromático | 65 ppm



Uma nova dimensão 
na produção de documentos

Se no  seu negócio produz uma grande quantidade de documentos, precisa dar mais atenção

à questão da velocidade. Impressoras, copiadoras, digitalizadores e aparelhos de fax lentos

limitam a produtividade e desperdiçam o tempo dos colaboradores. Com 50 páginas A4  por

minuto a cor  e 65 a preto e branco, o ineo+ 650 da Develop traz uma dimensão nova à 

produção de documentos num ambiente empresarial. Como impressora departamental ou

impressora individual, o ineo+ 650 oferece características de qualidade profissional a preço

reduzido.

Extraordinário na cor, económico no p/b
> O ineo+ 650 oferece cor de alta qualidade  e impacto. 
> A sua impressão em p/b é tão económica como a da maioria das impressoras

monocromáticas tradicionais. 

Económico e versátil 
> A nova unidade fusora com um sistema inovador de aquecimento por

indução apenas fornece calor onde necessário e isto poupa energia.
> Uma menor temperatura de fusão aumenta a flexibilidade por exemplo, na

utilização de papeis revestidos.

100% produtivo 
> Enquanto os sistemas de escritório convencionais raramente alcançam a

velocidade máxima em modo duplex, o ineo+ 650 imprime o mesmo número
de páginas em modo simplex ou duplex.

> Esta característica reduz os custos de consumo de papel e tempo.

Sofisticado e fácil de usar
> Apesar da panóplia de funções sofisticadas, o ineo+ 650 é simples na sua

utilização, com um menu de navegação fácil.
> O amplo LCD táctil a cores de 8.5-polegadas é reclinável e rotativo para 

permitir maior legibilidade a utilizadores em cadeiras de rodas ou em
condições de fraca luminosidade.

Mais aplicações com maior qualidade
> Com partículas mais pequenas e uniformes o novo toner de alta densidade

produz imagens ainda mais claras e nítidas.
> A elevada resistência UV deste novo toner abre uma vasta gama de 

aplicações, sendo a sua vantagem clara por exemplo quando imprime
posters de grandes dimensões.

Mas velocidade não é tudo e, principal-
mente, não deve ser dispendiosa.
Felizmente, o ineo+ 650 tem outras 
virtudes. A sua qualidade de impressão 
em cor é excelente e atractivamente
económica. E mais, longe vão os dias em
que os equipamentos de cor apresentavam
um custo por página a preto e branco 
demasiado elevado. O ineo+ 650 produz 
documentos em preto e branco ao mesmo
preço de uma impressora monocromática
convencional. Se procura rapidez,
impressão de alta qualidade profissional 
a cor e economia em preto e branco, o 
ineo+ 650 é a solução.



ineo+ 650 com fianlizador de brochuras (FS-608)

e cassete de grande capacidade (LU-301) 

Benefícios
> Produção de documentos a alta velocidade

> Impressão a cor de alta qualidade

> Custos de utilização extremamente baixos

> Ampla variedade de funções de acabamento
opcionais, ex: criação de brochuras A3+

> Grande capacidade de manuseamento de
suportes, ex: até 300 g/m2

> Gestão profissional de cor com o controlador
Fiery opcional

ineo+ 650 com finalizador  agrafador

(FS-517)



O design atractivo do ineo+ 650 é realçado por um vasto 

conjunto de características inovadoras

Destaques da  

Unidade de fusão por
indução 

> Tecnologia de ponta, tempo de aqueci-
mento de 85-seg., menor temperatura de
fusão e maior flexibilidade de materiais

Acabamento profissional
> Características avançadas (ex: dobragem

de trípticos, 80 páginas e brochuras A3+ ),
manuseamento perfeito de uma gama
diversificada de materiais

Controlador de impressão
> Driver único para todas as linguagens de

impressão, por exemplo, PCL e PostScript

Digitalização de topo de
gama

> Digitalização a alta velocidade (75 opm)
com digitalização para e-mail, FTP, SMB e
caixa de utilizador

Design exclusivo
> Acessibilidade de 360°, indi-

cadores LED de cor azul e laranja
para informação de estado 

Inúmeras funções de fax
> Fax internet standard e reencaminhamen-

to para e-mail, armazenamento em caixa
de utilizador ou PC, fax de rede e PC fax
opcionais



tecnologia inovadora
Painel táctil LCD
a cores

> Ecrã de 8,5-polegadas
reclinável e rotativo para
maior legibilidade, facili-
dade de navegação e
informação detalhada

Autenticação biométrica
> Digitalização segura das veias do dedo ou  

autorização através de cartão (opcional)

Ligação Web 
> Administração fácil pelo utilizador e acesso

directo às caixas de utilizador via browser sem
instalação de software adicional

Box de características singulares
> Até 1.000 caixas de utilizador individuais definidas

como privadas, públicas ou de grupo com direitos
de acesso flexíveis

Funções de segurança
tranquilizadoras

> Suporte integral de IPv6, encriptação
de e-mail S/MIME,  digitalização e
impressão de PDFs encriptados

Ineo Remote Care
> Serviço de manutenção optimizado

através da assistência remota, por ex.:
via browser (opcional)

Toner HD 
> Menor temperatura de fusão e maior

flexibilidade de materiais, melhor
qualidade na dobragem, maior
resistência UV

Elevada capacidade de
alimentação de papel

> 3.650 folhas standard, 6.650 folhas
opcional, 256 g/m2 em qualquer das
cassetes e 300 g/m2 no alimentador
manual 



Uma vez que o ineo+ 650 foi concebido para utilização em ambientes profissionais

como reprografias ou centros de impressão, oferece-lhe qualidade profissional a

preço reduzido.

Rapidez no acabamento
O ineo+ 650 é realmente rápido no 
acabamento. Os três finalizadores
opcionais baseados nas reconhecidas
unidades de acabamento usadas nos 
sistemas monocromáticos de alta veloci-
dade da Develop, foram aperfeiçoados
para aumentar a capacidade de manuse-
amento de materiais. Podem assim ser 
produzidas, automaticamente, brochuras
A3+ até 20 folhas (80 páginas) ou 
documentos agrafados até 50 folhas.
Outras funções opcionais incluem dobrar
em  Z e furar. A velocidade de impressão
e versatilidade tornam este equipamento
a solução ideal para departamentos de
impressão.

Excelência na gestão de cor
Estão disponíveis para o ineo+ 650, dois
controladores, um standard e um Fiery
opcional, que podem ser usados em 
paralelo. Os utilizadores podem simples-
mente utilizar o controlador standard
para imprimir os documentos habituais
usando o controlador Fiery para 
trabalhos de cor mais sofisticados, uma
vez que este oferece ferramentas de
gestão profissional tais como o suporte
de perfis ICC como característica 
standard. Por tudo isto, o ineo+ 650 é
uma solução a ter em conta na produção
de mailings, flyers, etc.

Velocidade profissional
no seu escritório

ineo+ 650 com finalizador de brochuras (FS-608) 

e cassete de grande capacidade (LU-301) 



ineo+650: rapidez e qualidade

FS-608
Finalizador de
brochuras de 20
folhas, 
50 folhas agrafadas

FS-517
Finalizador
agrafador para 50
folhas
ou

FS-518
Finalizador
agrafador
para 100 folhas

ML-501
Placa I/F para
2º fax FK-502

FK-502
Placa de fax
Fax Super G3 

WT-502
Mesa de trabalho
para colocação de
dispositivos de
autenticação

PK-512
Kit furar para
FS-608, FS-517, 
FS-518

OT-503
Tabuleiro de saída em
vez do finalizador

LU-301
Cassete de grande
capacidade para
3.000 folhas A4,
64 –256 gm2

AU-101
Kit autenticação
biométrica

AU-201
Kit autenticação
Cartão IC

EK-602
Interface USB 
para dispositivos 
de autenticação

SA-501
Acelerador de
digitalização

IC-409
Controlador
Fiery

SC-503
Chip de segu-
rança
Encriptação de
dados na
memória/HDD
do MFP

PI-503
Inserção de pré-
impressos, agrafar
manual, dobrar ao
meio e furar para 
FS-608, FS-517, FS-518

ZU-603
Unidade dobrar-Z
e furar



Salvo indicação  em contrário todas as especificações relativas à

capacidade de papel do alimentador de documentos, das cassetes de

papel, dos acessórios de acabamento e das  velocidades  de cópia,

impressão e digitalização,  referem-se a papel A4 de 80 g/m2 . Todas as

especificações relativas a gramagens de papel referem-se ao  material

recomendado pela Develop.

Todas as  especificações técnicas correspondem aos dados disponíveis 

à data de impressão e a Develop reserva o direito de realizar alterações

técnicas.

Develop e ineo são marcas  registadas ou marcas comercias da Develop

GmbH. Todas as outras marcas ou nomes de produtos são marcas

comerciais ou marcas registadas dos seus respectivos fabricantes.

A Develop não se responsabiliza nem assume quaisquer garantias em

relação  a estes produtos.

Impresso em Portugal
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ineo+ 650
Dados Gerais

Tipo de máquina
Sistema de consola (scanner integrado)
Velocidade de cópia/impressão 
> A4
Máx. 50/65 ppm (cor / preto e branco)
> A3
Máx. 25/32 ppm (cor / preto e branco)

Sistema de impressão
Laser

Meios tons
256

Alimentação de papel
> Standard: 3.650 folhas, máx. 6.650 folhas
> 2 cassetes universais de 500 folhas cada 

(A5 – A3+, 64 – 256 g/m2), alimentador manual 
para 150 folhas (A6 – A3+, 64 – 300 g/m2) para 
papel standard, envelopes, acetatos, papel 
espesso

> 1 cassete de 1.000 folhas e 1 de 1.500 folhas 
(A4, 64–256 g/m2) para papel standard

Formato papel A3+
Máx.: 311 x 457 mm

Área de impressão
Máx. 305 x 449 mm

Tempo de aquecimento
Inferior a 85 segundos 

Dimensões (l x p x a)
650 x 777 x 1,155 mm

Peso
Aprox. 190 kg (sem opcionais)

Energia
220 – 240 V / 50 Hz

Especificações impressora  

Controlador
Standard: Controlador integrado com 867 MHz
Opcional: Controlador Fiery  IC–409 com 2,8 GHz 

Memória
Controlador standard partilha a memória do 
sistema (1.024 MB RAM)

Fiery IC–409: 512 MB, disco rígido 80 GB 

Resolução
Máx. 1.800 x 600 dpi (com tecnologia Smoothing)

Protocolos de rede
IPX/SPX (NDS), TCP/IP, SMB (NetBEUI), LPD,
SNMP, HTTP, IPP

Emulação
PCL 5c/6, PS 3
Fiery IC-409: Adobe PS 3, PCL 6c

Interfaces
Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Driver
Windows 2000/2003/XP/XP64, Mac OS 9.x/10.x,
Unix, Linux, (Windows Vista em desenvolvimen-
to)

Funções de impressão
Impressão directa de PCL, PS, TIFF e documentos
PDF, Mixmedia e Mixplex

Especificações digitalizador

Tipo de digitalização
Digitalização para E-mail/FTP/iFAX/BOX/SMB, 
digitalização TWAIN (PC/Mac)

Resolução
Máx. 600 dpi (Fax internet 200 dpi)

Velocidade de digitalização
Máx. 75 opm (cor /preto e branco)

Formato do original
A5 a A3

Formatos de digitalização
PDF, JPEG, TIFF, Compact PDF, Encrypted PDF

Endereços de digitalização
2.100, suporte LDAP 

Especificações copiadora

Alimentador de documentos
> A5 a A3
> Alimentador duplex de originais
(100 folhas, máx. 210 g/m2)

Multicópia
1 – 9,999

Zoom
25 – 400 % em passos de 0.1 % 

1ª cópia A4 
6.5 / 3.8 segundos (cor / preto e branco)

Memória
1.024 MB RAM 

HDD
60 GB

Resolução
Impressão: 1.800 x 600 dpi 
(com tecnologia Smoothing)

Funções de copiadora
Modo capítulo e capa, cópia teste, ajuste de cor
de imagem, mod0 criativo, modo poster, cópia
de livro

Especificações fax (opcional)

Compatibilidade
G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, SIP-FAX,
IPFax (iFax standard)

Tempo/velocidade de transmissão
33.6 kBits/s, < 3 sec. ITU-No. 1

Memória de fax
Usa a memória da copiadora

Funções de fax
Recolha, envio diferido, PC-Fax, recepção para
caixa confidencial, recepção para email, FTP, SMB

Opcionais

> Finalizador de brochuras, capacidade máx.  
2.600 folhas

> Finalizador agrafador para 50 folhas agrafadas 
capacidade máx. 3.100 folhas

> Finalizador para 100 folhas agrafadas (fim de 
2007), capacidade máx. 3.100 folhas

> Opcionais para todos os finalizadores: Kit de furar
(2/4-furos)
unidade de inserção pré-impressos, unidade de 
dobrar em Z e furar 

> Tabuleiro  de saída
> Cassete de grande capacidade para 3.000 folhas 

(A4, 60 – 256 g/m2) 
> Controlador Fiery (com opcionais extra)
> Unidade de fax e placa de fax multi linha
> Kit interface USB para kit de autenticação
> Kit de autenticação biométrica
> Kit de autenticação cartão IC
> Chip de segurança
> Mesa de trabalho
> Carimbo de transmissão de documentos
> Placa aceleradora de digitalização

Utilitários de Workflow

> Gestão de Perfis de Cor Fiery (opcional)
> Imposição dots Pilot 2 (opcional)
> Distribuição de tarefas de impressão (opcional)
> Gestão de documentos Workware (opcional)
> Data Administrator (contas de utilizador e

centros de custo)
> Soluções de cartão (opcional)
> Jtman 3 jobticket (opcional)
> NMU, Gestão de dispositivos em rede
> Suporte Unix/Linux
> Suporte SAP
> Suporte IBM AS/400
> NDPS Gateway
> EMS Plug-in


