
ineo 283 
monocromático | 28 ppm



O ineo 283 da Develop traz as características  “exclu-
sivas da cor” à impressão a preto e branco — e oferece
um significativo valor acrescentado. O digitalizador
a cores, por exemplo, permite que documentos a
cores sejam guardados com todas as nuances do do-
cumento original. O ecrã táctil a cores intuitivo e de
fácil utilização ajuda a optimizar o fluxo de do-
cumentos do seu negócio. Funções de finalização
sofisticadas poupam tempo e esforço na produção de
documentos prontos a utilizar. Continue a ler para
descobrir como o seu escritório pode beneficiar do
valor acrescentado do ineo 283.

Muitos departamentos na maioria dos negócios preferem utilizar sistemas de 

impressão monocromáticos para a produção dos seus documentos. Os utiliza-

dores apreciam especialmente a fiabilidade e durabilidade destes produtos e

os atractivos custos por página. Contudo, os sistemas de impressão a cores

têm bastantes características cómodas como a digitalização a cores, rara-

mente encontrada nas máquinas monocromáticas. Uma solução que, combi-

nando o melhor dos dois mundos, era difícil de encontrar – até agora.

Imprimir e copiar 
com níveis profissionais

O ineo 283 contesta as opiniões preconceituosas
acerca da qualidade moderada dos sistemas de
impressão a preto e branco. Este dispositivo da
Develop foi criado para produzir impressões e
cópias de qualidade profissional com as finas
partículas do toner HD dos sistemas ineo, trazendo
notórias vantagens:

> Impressões e cópias que realçam suaves
gradações das escalas de cinzento e o suporte de
linhas finas para texto nítido e caracteres
pequenos; mesmo as áreas que costumavam ser
um problema para os dispositivos monocromái-
cos, p. ex. cores fracas em documentos, são repro-
duzidas com níveis de qualidade profissional.

> Mesmo os trabalhos de cópia de quantidade ele-
vada permanecem perfeitamente legíveis da
primeira à última cópia e as cópias a preto e
branco de originais a cores têm também um
nível elevado.

A excelente qualidade das impressões combinada
com as vastas funções de finalização, permite que
documentos profissionais como brochuras sejam
impressos em casa. Adicione-lhes a capacidade de
furar e agrafar e a produtividade do escritório ficará
ainda mais reforçada. 

Valorizar     
a impressão a preto e branco 

Ecrã táctil a cores de fácil utilização do ineo 283



Simplesmente fácil de utilizar

Tempo é dinheiro — e este provérbio nunca foi tão
apropriado como na azáfama dos actuais escritórios
onde o tempo escasseia. Nenhum utilizador do
escritório pretende desperdiçar tempo a trabalhar
com uma impressora ou copiadora demasiado com-
plicada. Aqui, o ineo 283 estabelece normas de sim-
plicidade. O ecrã táctil a cores é simples de utilizar e
até mesmo personalizável. Por exemplo, funções fre-
quentemente utilizadas podem ser posicionadas na
primeira página do modo de cópia. As caixas de uti-
lizador individuais são cómodas em mais do que
um sentido. Desde que cada pessoa tem o seu
próprio espaço no disco rígido opcional do sistema,
documentos confidenciais ou frequentemente uti-
lizados  podem ser arquivados em segurança sem
preocupações de acessos não autorizados e, se pre-
tendido, podem ser impressos a todo o momento.

Custo eficiente e amigo do ambiente

Sistemas de escritório mais antigos falham na satisfação
das actuais exigências para a produção de documentos a
custos eficientes e funcionamento amigo do ambiente. Em
contraste, o ineo 283 desempenha bem estes dois aspectos
importantes. Um administrador de rede pode definir cen-
tros de custo e um procedimento de autenticação de uti-
lizador que permita o controlo de custos a partir do princí-
pio “utilizador pagador”. Podem ser atribuídos direitos
específicos a utilizadores ou centros de custo individuais
enquanto também podem ser impostas limitações, p. ex.
no número de páginas que podem ser impressas por mês.
O resultado, a médio ou longo prazo, é um controlo mais
eficiente da produção de documentos e assim uma poten-
cial redução nos custos. Uma vez que o ineo 283 é também
um sistema de baixo consumo, não só necessita de menos
alimentação que os sistemas antigos como também mel-
hora a pegada de carbono da sua empresa. Uma evidência
adicional da compatibilidade ambiental do sistema é a
certificação Energy Star e Blue Angel.

ineo 283 com finalizador integrado (FS-527), cassete de papel (PC-

208) e alimentador de documentos (DF-621)



Sofisticadas funções
finalizadoras

> Agrafo, furação e criação de catálogos são opções
adicionais do sistema

> Funções finalizadoras para ir ao encontro de
todos os requisitos rotineiros do escritório, como
impressão de dupla face, são já de série

Numerosas funções de fax
(opcional)

> Envio de fax por rede e PC
> Reencaminhamento ou fax para e-mail
> Outras funções úteis como Fax por Internet ou

endereço IP

Utilização uniforme
> Driver de impressora e ecrã de funcionamento

do sistema são idênticos em todos os sistemas a
cores ineo+

> Os utilizadores não necessitam de aprender a
trabalhar com o novo sistema 

i-Options: smart add-ons
> Podem ser opcionalmente activadas funções adi-

cionais no ecrã através de um código especial
> Exemplos i-Option: guardar documentos em for-

mato PDF pesquisável adicionando dados ou
uma assinatura digital ao documento.

Extenso pacote 
de segurança

> Maior segurança do sistema através de tecnolo-
gia de autenticação do utilizador, p.ex., leitor das
veias do dedo ou cartões IC de proximidade
(opcional)

> Chip de segurança de série para o disco rígido
opcional garante protecção geral contra acessos
não autorizados a documentos e dados

Uma série de características ilustram como o seu
negócio beneficiará com o investimento no ineo 283:

Valor acrescido



Digitalização a cores 
de elevada qualidade

> Rápida: até 70 páginas por minuto (opcional)
> Excelente capacidade de digitalização a cores:

os documentos podem ser arquivados com
todas as nuances dos originais

Soluções de software 
> Vasta gama de ferramentas de software

para optimizar o seu fluxo de produção de
documentos desde pequenas soluções
como a ferramenta freeware Data
Administrator até soluções complexas
como o software modular Enterprise para
gestão de custos

> Algumas ferramentas acessíveis directa-
mente no ecrã táctil, p.ex. o  webbrowser
i-Option permite acesso directo à internet
a partir do ecrã do sistema

Documentos de  
elevada qualidade

> Toner ineo HD com partículas ultra-
finas para texto e imagens nítidos

ineo Remote Care
> O diagnóstico à distância opcional

transmite automaticamente as
leituras de contadores, relatórios de
estado do sistema e avisos de baixa
nível de toner para o seu represen-
tante Develop

> Conveniente para si uma vez que o
representante fica automaticamente
informado quando um serviço é
necessário 

Ecrã táctil a cores
> Ecrã táctil a cores de 8,5 polegadas

torna a utilização do ineo 283 extrema-
mente simples

> Funções frequentemente utilizadas
podem ser colocadas na primeira
página do ecrã táctil para um acesso
mais rápido

> O teclado opcional permite que
endereços de e-mail sejam introduzi-
dos mais rápida e comodamente

Simples administração 
de rede

> Numerosas ferramentas freeware
> O ineo 283 é gerível a partir do local de

trabalho de um administrador de rede

na prática



Combine o ineo 283 com outros 
dispositivos ineo e beneficie de 
diversas vantagens:

> Design standardizado para os dispositivos ineo a
cores ou monocromáticos

> O mesmo aspecto e toque dos drivers das impres-
soras : uma vez que está habituado aos drivers do
ineo 283, também será capaz de trabalhar com os
drivers dos sistemas a cores ineo+

> O ecrã táctil a cores de fácil utilização do ineo 283
também pode ser encontrado no alinhamento de
escritório a cores da Develop

> Administração centralizada: todos os dispositivos
ineo podem ser facilmente administrados através
de diversas ferramentas grátis entregues, como o
Data Administrator, por exemplo, que permite: 
• Rápido acesso aos sistemas, 
• Simples integração na rede, 
• Monitorização directa de todos os dispositivos
em rede, 
• Relatórios de estado automáticos por e-mail, 
• Autenticação individualmente programável e
dados de conta para cada utilizador,
• Direitos de acesso limitados, p.ex. para imprimir

> As soluções de software opcionais da DEVELOP
tais como o Enterprise, podem ser ligadas a todos
os seus dispositivos de escritório ineo. Beneficie
das soluções de contabilidade ou dos conceitos
follow-me em todos os seus dispositivos dentro
da Empresa. 

Uma equipa perfeita: Tire vantagem do ineo 283 em
todas as suas impressões e cópias monocromáticas
enquanto que os sistemas a cores ineo+ garantem
impressões profissionais a cores - um combinação
de custo eficiente para a produção de documentos
com elevada qualidade. 

O ineo 283 é a solução ideal para a produção de documentos de escritório quer

utilizado como sistema invividual, quer integrado numa rede de escritório

com diversos dispositivos. Particularmente quando combinado com outros

sistemas Develop, os utilizadores podem beneficiar de significativos efeitos

de sinergia, uma vez que em linha – desde o portfólio de sistemas a cor até à

gama monocromática – desfrutará da mesma extensa funcionalidade, proces-

sadores potentes e numerosas funções de acabamento. Quando utilizado em

combinação com as soluções de software da Develop, todos estes sistemas de

escritório ineo são exactamente o que necessita para aumentar a eficiência

do seu fluxo de documentos.

Vantagens extra  
de um alinhamento uniforme 

Ecrã táctil a cores do ineo 283 e o

teclado opcional



JS-603
Separador
de trabalhos

JS-505
Separador
de trabalhos

SD-509
Kit de agrafar
em sela

PC-208
A5-A3, 2 x 500 folhas

PC-109
A5-A3, 1 x 500 folhas

PC-408
A4, 2.500 folhas

DK-508
Armário Simples 

EK-604
Interface
kit

PK-517 
Kit furador

AU-201
Cartão IC de 
autenticação

AU-102
Autenticação 
biométrica

WT-506
Mesa de trabalho

DF-621
Alimentador de documentos

OC-509 Tampa de originais

FS-527
Finalizador
agrafador

SC-507
Kit de segurança

FK-508 
Unidade
de Fax 

MK-726 
Kit montagem de fax

LK-105 
Licença
i-Option 

LK-101 v2 
Licença
i-Option 

LK-102
Licença
i-Option 

KH-101 
Suporte de teclado

   
EK-605
Kit interface com
Bluetooth

UK-203
Memória i-Option

HD-516
Disco rígido 

FS-529
Finalizador
agrafador



Driver
Windows 2000/2003/2008/XP/XP64/Vista32/
Vista64/Windows 7, Mac OS 9.x/10.x, Unix 

Funções da impressora
Impressão directa do PCL, PS, TIFF, XPS e do-
cumentos em PDF, sobreposições, capítulo, modo
capa, impressão n-up, marca d’água, impressão
segura (com HDD) 

Especificações do Digitalizador
Tipo de digitalização
Scan to E-mail/FTP/SMB/USB/WebDAV, 
Twain-Scan, Scan-to-me, Rede Twain-Scan (via
Ethernet TCP/IP), Scan-to-Box (com HDD)

Resolução
Máx. 600 x 600 dpi

Velocidade de digitalização
Máx. 70 opm

Tamanho dos originais
Máx. A3+

Formatos de digitalização
TIFF, PDF, PDF compacto, JPEG, PDF encriptado,
XPS, XPS compacto

Endereços de digitalização
até 2.000

Especificações da Copiadora
Alimentador de documentos
> Alimentador de documentos duplex (opcional)
> A6 a A3 (100 folhas, máx. 128 g/m2)

Pré-selecção de cópia
1 — 9999

Zoom
25  — 400 % em passos de 0,1 %

Primeira cópia A4
4,2 segundos

Memória
2 GB RAM

HDD
250 GB opcional

Resolução
Impressão: 1.800 x 600 dpi

Funções da copiadora
Capítulo e modo capa, cópia de teste, n-up, 
cópia de livros, estampagem

Especificações do Fax (opcional) 
Compatibilidade
G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM
com HDD opcional: IPFax, iFax

Taxa / velocidade de transferência
33.6 kBits/s, < 3 seg. ITU-No.1
Memória do Fax
240 MB

Funções do Fax
Recolha, diferimento, difusão, PC-Fax, receber para
caixa (com HDD opcional), receber para E-mail

Opções
> Alimentador de documentos (100 folhas)
> Tampa de originais 
> Finalizador integrado com agrafo multi-posição 

de 50 folhas, capacidade máx. de sáida de 300 
folhas

> Finalizador integrado para agrafo de 50 folhas: 
capacidade máx. de armazenamento de 3.200 
folhas, kit de agrafar em sela opcional (para 
agrafo de catálogos), kit furador(4 furos) e se-
parador de trabalhos

> Separador de trabalhos, máx. 200 folhas 
(150/50) capacidade (tabuleiro 1 para separação 
desfasada) 

> Armário de alimentação de papel (500 folhas)
> Armário de alimentação de papel(2x500 folhas)
> Armário de grande capacidade para 2.500

folhas 
> Armário Simples
> Disco rígido de 250 GB 
> Unidade de Fax
> Kit de segurança
> Suporte de teclado
> Kit interface USB
> Kit interface USB com bluetooth
> Mesa de trabalho
> Kit de autenticação biométrica 
> Kit de autenticação por cartão IC
> Cartões Mifare para autenticação por cartão IC 
> Kit de carimbo para documentos
> i-Option (funções adicionais)

Soluções de Software
> Enterprise Device Manager
> Enterprise Account Manager (opcional)
> Enterprise Authentification Manager (opcional)
> Enterprise My Panel Manager (opcional)
> Dots Pilot 2 imposition (opcional)                                          
> Print Pool Manager load balancing (opcional)
> Gestão de documentos Workware (opcional)
> Data Administrator gestão de contas de uti-

lizadores e centros de custo
> Soluções de cartão (opcional)
> Jtman 4 jobticket (opcional)
> Apoio Unix/Linux
> Apoio IBM AS/400
> NDPS Gateway
> EMS Plug-in

ineo 283
Dados Gerais
Tipo
Sistema de consola (digitalizador integrado)

Velocidade de impressão e cópia 
> A4, até 28 ppm
> A3, até 16 ppm

Sistema de impressão
Laser

Gradação
256

Alimentador de papel
> Standard: 1.150 folhas, máx. 3.650 folhas 
> Cassete de 2x500 folhas (A5 —A3, 60— 90 g/m2)
> Bypass de 150 folhas (A6 — A3, 60 — 210 g/m2)
para papel standard, envelopes, OHP, papel espes-
so

Formato do papel
Máx. 297 x 432 mm

Área de impressão
291 x 424.8 mm

Tempo de aquecimento
Menos de 25 segundos

Dimensões (l x a x p)
623 x 700 x 794 mm

Peso
Aprox. 66 kg (configuração standard)

Alimentação
220-240 V, 50 Hz

Especificações da Impressora
Controlador
Controlador integrado de 667 MHz

Memória
Controlador utiliza a memória do sistema (2 GB
RAM)
Disco rígido opcional com 250 GB 

Resolução
Máx. 1,800 x 600 dpi

Protocolos de rede
TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD,
SNMP, HTTP , IPP

Emulação
PCL5e/c, PCL6, PCLXL versão 3.0, PostScript 3

Interfaces
Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Salvo indicação em contrário todas as especificações relativas à
capacidade de papel do alimentador de documentos, das cas-
setes de papel, dos acessórios de acabamento e das velocidades
de cópia, impressão e digitalização, referem-se a papel A4 de
80g/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.A Develop reserva o direito de
realizar alterações técnicas sem aviso prévio.

Develop e ineo são marcas registadas ou marcas comerciais da
Develop GmbH. Todas as outras marcas ou nomes de produtos,
são marcas comerciais ou marcas registadas dos respectivos
fabricantes. A Develop não se responsabiliza nem assume
quaisquer garantias em relação a estes produtos.
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