
ineo 287
Druk monochromatyczny 
z szybkością 28 str./min.



Urzędy pracy, szkoły i uczelnie, firmy projektowe, architekci, firmy ubezpieczeniowe, banki, 
biblioteki - wiele małych i średnich firm tak naprawdę nie potrzebuje możliwości druku 
w kolorze. To, czego naprawdę potrzebują ci użytkownicy to monochromatyczne urządzenie 
wielofunkcyjne, które zapewnia intuicyjną prostotę obsługi i łatwą mobilną użyteczność 
ze względu na rosnącą liczbę pracowników biurowych.

Wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne ineo 287 
zostało zaprojektowane z myślą o ułatwieniu drukowania 
mobilnego, co jest obecnie nieodzowną funkcją we współ-
czesnym środowisku biurowym. Ponadto wykonywanie 
wszelkiego rodzaju rutynowych prac biurowych, które 
odciągają pracowników od ich zasadniczej pracy, staje się 
znacznie łatwiejsze dzięki temu urządzeniu. 

Prosta mobilna użyteczność
Obecnie stale używamy naszych smartfonów lub tabletów 
do tworzenia dokumentów, robienia zdjęć lub pisania 
notatek. Funkcja druku mobilnego w ineo 287 oznacza, 
że te dokumenty, zdjęcia, strony internetowe lub pliki PDF 
można teraz drukować bezpośrednio, łatwo i intuicyjnie, 
bez konieczności instalowania żadnego oprogramowania 
i czasochłonnych ustawień. Przy dzisiejszym mobilnym 
stylu życia i sposobie pracy pozwala to zaoszczędzić czas 
i zwiększać wydajność pracy. Skoro coraz więcej pracow-
ników biurowych korzysta ze smartfonów i tabletów, nie-
ograniczona i nieskomplikowana mobilna użyteczność 
w drukarkach biurowych staje się koniecznością. Dlatego 
właśnie urządzenia ineo wyposażono w funkcję komunika-
cji bliskiego pola (NFC), co oznacza, że użytkownicy smart-
fonów lub tabletów mogą teraz w pełni korzystać z wygo-
dy drukowania mobilnego lub z chmury, bezpośrednio 
z urządzeń z systemem iOS lub Android, lub opcjonalnie za 
pośrednictwem usług Google Cloud Print oraz WiFi Direct. 

Prosty 
mobilny dostęp 

zwiększa wydajność
 biura

ineo 287 z podajnikiem dokumentów (DF-628), finiszerem 
wewnętrznym (FS-533), podajnikiem papieru (PC-413) modułem 
autoryzacji biometrycznej (AU-102)



ineo 287 z podajnikiem dokumentów (DF-628), separatoerm 
prac (FS-533), podajnikiem papieru (PC-113) i klawiaturą 
numeryczną (KP-101)

ineo 287 – 
Sztuka drukowania mobilnego

Indywidualne panele obsługowe
Jedną ze szczególnie przydatnych funkcji urządzeń wie-
lofunkcyjnych ineo jest konfigurowany do indywidual-
nych potrzeb panel obsługowy, który sprawdza się 
w rozwiązaniach z wieloma użytkownikami, w których 
urządzenia pełnią funkcję drukarki dla grupy roboczej, 
zespołu lub działu. Każdy użytkownik może wybrać 
konkretne funkcje, których będzie potrzebować i stwo-
rzyć swój spersonalizowany panel obsługowy. Co wię-
cej, poprzez panel obsługowy można pobrać różne apli-
kacje, które jeszcze bardziej zwiększają stopień perso-
nalizacji. Natychmiastowy dostęp do często używanych 
funkcji i oszczędność czasu na rutynowych czynno-
ściach to korzyści dla użytkowników. Ponadto ulepszo-
na technologia Develop pozwala na całkowite dostoso-
wanie panelu do potrzeb użytkownika, np. poprzez 
umieszczenie bezpośrednio na panelu użytkownika 
motto i logo firmy, lub informacji pomocniczych.



Szeroka 
funkcjonalność ― 
wygoda obsługi 

ineo 287 oferuje szeroką gamę 
standardowych i dodatkowych funkcji. 

 Idealnie ostre wydruki 
>  Drukarka oraz innowacyjny toner HD zostały dopracowa-

ne w każdym calu, aby dostarczać idealnie ostre wydruki 
z wyraźnym drobnym drukiem.

 Ekonomia  
i troska o środowisko

>  Niski pobór energii, ekonomiczna eksploatacja oraz inteli-
gentna koncepcja zarządzania ochroną środowiska zostały 
potwierdzone przyznaniem ineo 287 ekologicznych certyfika-
tów, takich jak Energy Star. Taki rodzaj troski o środowisko 
naturalne ma również ekonomiczne uzasadnienie.

 Obsługa urządzeń mobilnych
>  ineo 287 obsługuje drukowanie z chmury poprzez usługę 

AirPrint (iPhone, iPod lub iPad Touch), Mopria (urządzenia 
z systememAndroid 4.4 lub wyższym), Google Cloud Print 
(opcja), WiFi Direct (opcja) oraz uwierzytelnianie NFC. Dzięki 
temu dokumenty, zdjęcia, strony internetowe oraz pliki PDF 
można drukować bezpośrednio ze smartfona lub tabletu 
z systemem iOS lub Android poprzez sieć WLAN. Mobilni 
pracownicy biurowi mogą również zarejestrować urządzenie 
ineo na swoim koncie Google i drukować z dowolnego miej-
sca, o ile tylko ich tablet lub smartfon ma dostęp do Internetu.

 Inteligentne rozwiązania 
 optymalizacji organizacji pracy
>  Aplikacje i rozwiązania Develop automatyzują czasochłonne 

czynności wykonywane ręcznie. Na przykład aplikacja 
convert+share, umożliwia skanowanie dokumentów do róż-
nych formatów plików, a następnie przesłanie ich w dowolne 
miejsce, na przykład Google Docs, Evernote lub Microsoft 
SharePoint. Natomiast store+find pomaga szybko i sprawnie 
odnaleźć poszukiwany dokument za pomocą słów kluczo-
wych lub pełnego wyszukiwania tekstowego.



 Przejrzysty ekran dotykowy
>  Dzięki przejrzystemu rozplanowaniu i takim funk-

cjom, jak uderzanie palcem, „przeciągnij i upuść” 
oraz gestom zsuwania i rozsuwania palcami, 7-calo-
wy ruchomy wyświetlacz urządzenia ineo jest równie 
prosty w obsłudze jak smartfon lub tablet. Ponadto, 
panel obsługowy można dostosować do indywidual-
nych potrzeb w celu jeszcze łatwiejszej obsługi.

 Wybór  
 rozwiązań uwierzytelniania
>  Bezpieczny dostęp do systemu zapewniają różne sposoby 

uwierzytelniania: hasła, identyfikacja biometryczna oraz 
wbudowana funkcja NFC. Funkcja NFC oznacza możli-
wość wykorzystania urządzenia mobilnego zamiast karty 
identyfikacyjnej.

 Łatwiejsze zdalne zarządzanie
> Systemem można zarządzać za pomocą dowolnej przeglą-

darki internetowej z komputera stacjonarnego.  
Funkcja zdalnej obsługi wyświetlacza umożliwia natych-
miastowe wsparcie. Co więcej, za pomocą tabletu z syste-
mem Android, korzystając z dedykowanej aplikacji, 
można obsługiwać panel urządzenia, a przez to na przy-
kład dokonywać ustawień zadań druku z innej części 
budynku. ineo Remote Care umożliwia monitorowanie 
statusu systemu przez dealera Develop. System automa-
tycznie powiadomi go o kończącym się tonerze, co 
pozwoli na jego terminowe uzupełnienie oszczędzając 
czas i wysiłek. Poza tym, system jest zawsze sprawny 
i gotowy do pracy, czyli tak, jak powinno być.

 Gwarantowane 
bezpieczeństwo danych

>  Develop gwarantuje, że urządzenia mobilne będzie 
można bezpiecznie używać w środowisku biurowym. 
Podczas, gdy jednym z priorytetów jest ochrona sieci 
firmy, równie ważne jest zapewnienie poufności wydru-
ków przesyłanych z urządzeń mobilnych. Dzięki dostępo-
wi do bezpiecznego drukowania, funkcjom uwierzytelnia-
nia użytkowników i śledzenia konta, które oferuje ineo 
287, użytkownicy mogą pracować bezpiecznie zarówno 
na miejscu, jak i mobilnie. Funkcje bezpieczeństwa takie, 
jak IPsec, S/MIME, szyfrowanie poczty elektronicznej i fil-
trowanie IP sprawiają, że każda forma komunikacji syste-
mu lub przesyłania dokumentów jest absolutnie bezpiecz-
na. Wszystkie dane zapisane na twardym dysku systemu 
są zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem za 
pomocą technologii szyfrowania, a w razie potrzeby 
wymazywania danych. Gwarantowane bezpieczeństwo 
zgodnie z międzynarodowymi normami ISO 15408/
IEEE 2600.1 – dla Twojego spokoju!



Ekonomiczna i   
energooszczędna 

koncepcja

ineo 287 z podajnikiem dokumentów (DF-628), 
finiszerem do broszur (FS-534SD), podajnikiem 
papieru (PC-213) i modułem do montażu 
lokalnego urządzenia do uwierzytelniania kart 
identyfikacyjnych (MK-735)

Współdzielone funkcje i rozwiązania
Wielofunkcyjne urządzenia biurowe ineo z oferty 
Develop zapewniają wspólne cechy i rozwiązania, 
które sprawią, że użytkownicy od razu poradzą sobie 
z obsługą danego urządzenia, niezależnie od tego, 
czy jest czarno-białe, czy kolorowe. Jest to wyjątkowo 
praktyczne rozwiązanie w środowiskach, w których 
działa wiele urządzeń. Każde urządzenie ineo gwarantu-
je użytkownikom prostotę obsługi, co przekłada się na 
znaczną oszczędność czasu podczas wykonywania 
codziennych prac biurowych.

Ekonomiczne i energooszczędne
Urządzenia monochromatyczne oferują szereg funkcji, 
które ograniczają zużycie energii. Oprócz oszczędności 
pieniędzy, funkcje te są również korzystne dla środowi-
ska naturalnego i śladu węglowego.

Zainwestuj w dowolne urządzenie z serii ineo, a skorzystasz ze znanych 
rozwiązań, które zapewniają współdzielone funkcje oraz z ich korzystnej 
efektywności energetycznej. 
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UK-211
Dodatkowa pamięć
(pamięć 2 GB)

FK-513
Moduł faksu
1 linia

FS-534SD
Finiszer zszywają-
co-broszurujący 
wewnętrzny

FS-534
finiszer zszywający  
50 arkuszy

PK-520
Moduł dziurko-
wania

DF-628
Podajnik dokumentów

WT-506
Półka 
boczna

KP-101
Klawiatura 
numeryczna 

PC-213
Taca uniwersalna 2 x 500 arkuszy

PC-413
Kaseta dużej pojemności, na 2 
500 arkuszy

PC-113
Taca uniwersalna 1 x 500 
arkuszy

DK-513
Podstawa pod urządzenie

OC-514 
Pokrywa oryginału

AU-102
Moduł  
autoryzacji biometrycznej

EK-609 
Interfejs USB 
+ Bluetooth

EK-608 
Interfejs USB

LK-102 v3 
szyfrowane PDF lub  

PDF/A(1a/1b)

LK-107 
Czcionki Unicode

Czytnik kart 
identyfikacyjnych
Różne technologie 
uwierzytelniania kart 
identyfikacyjnych
MK-735  
Moduł do montażu 
lokalnego urządzenia 
do uwierzytelniania kart 
identyfikacyjnych 

SX-BR-4600 
bezprzewodowej 
sieci LAN

KH-102
Uchwyt klawiatury

UK-212
WLAN i 
tryb punktu dostępu WLAN

LK-108 
Czcionki OCR

LK-110 v2
Różne formaty plików 
w tym DOCX i XLSX

LK-105 v4 
Przeszukiwalny PDF

LK-106
Druk kodów  
kreskowych

LK-111
Klient 

Thinprint

LK-115 v2
Moduł 

Trusted 
Platform

RU-514
Moduł przeka-
zujący 
(FS-543SD)

FS-533
Finiszer 
wewnętrzny

MK-602
Moduł załączników
(dla FS-533)

JS-506
Separator prac

PK-519
Moduł dziurkowania

ineo 287




