
ineo 654e
Druk monochromatyczny z szybkością 65 str./min.



ineo 654e z kasetą dużej pojemności (LU-301), 
półką boczną (WT-506) i autoryzacją 
biometryczną (AU-102)

Dlaczego warto zainwestować w ineo 654e? Ponieważ to wysokiej klasy urządzenie zwiększy 

wydajność drukowania, kopiowania i skanowania pozostawiając pracownikom więcej czasu na ich 

codzienne prace w biurze. Większość wysokiej klasy systemów biurowych reklamuje się jako szybkie 

i wydajne, lecz czy na pewno uzasadnia to inwestycję w nowe urządzenie? Naszym zdaniem nie, 

gdyż sama szybkość urządzenia niekoniecznie zwiększa wydajność procesów związanych z obiegiem 

dokumentów. Równie ważne jest to, co dzieje się przed i po wydrukowaniu zadania i tu właśnie 

ineo 654e może mieć rozstrzygające znaczenie: 

 Imponująca wydajność
> Większa wydajność centralnego punktu druku dzięki 

wszechstronnym opcjom wykańczania.

> Większa elastyczność w zakresie nośników dzięki 
szerokiej gamie możliwości druku - od formularzy 
i pocztówek do bannerów o długości 1,2 m.

> Szybkie skanowanie w kolorze

> Obsługa pełnej gamy funkcji, od skanowania pojedynczych 
stron do archiwizowania dużej ilości dokumentów. 

> Prosta obsługa, nawet dla użytkowników bez kwalifikacji 
technicznych, dzięki zastosowaniu 9-calowego kolorowego 
wyświetlacza, intuicyjnego menu oraz możliwości 
dostosowania ekranu do indywidualnych potrzeb.

 Cała szybkość jakiej potrzebujesz
 ineo 654e drukuje i kopiuje z szybkością 65 stron 

A4 na minutę (str./min.). Oznacza to, że pracownicy 
mogą zlecić maszynie wykonanie jakiegokolwiek 
dużego zadania i zająć się swoją codzienną pracą 
biurową. W środowiskach z wieloma użytkownikami, 
w przypadku urządzeń wydziałowych lub w biurach 
scentralizowanych i centralnych punktach druku, 
pozwala to wyeliminować kolejki po wydruk, lub 
przynajmniej skrócić czas oczekiwania. Ponieważ 
urządzenie umożliwia druk dwustronny z pełną 
szybkością, pozwoli ono również ograniczyć wydatki 
poprzez zmniejszenie zużycia papieru w przypadku 
druku dużych dokumentów.

Wysoce opłacalna
inwestycja w urządzenie 
biurowe wysokiej klasy 



Przekonująca prostota obsługi
„Im bardziej zaawansowane urządzenie biurowe tym 
bardziej skomplikowana jest jego obsługa.” To zarzut, 
z którym się często spotykasz. Jeżeli Twoje zaawansowane 
urządzenie jest bardzo trudne w obsłudze, czas zmienić je na 
ineo 654e. Prostota obsługi zapewnia, że każdy użytkownik 
skorzysta z szerokiej gamy rozwiązań i funkcji. Dotykowy 
9-calowy kolorowy wyświetlacz został zaprojektowany z 
myślą o użytkownikach smartfonów, oferując np. funkcję 
„przeciągnij i upuść”, menu przesuwane palcem oraz 
liczne okienka wyskakujące, przez co nikt nie zagubi 
się skomplikowanej strukturze menu. Kolorowy ekran 
wielkości tabletu zapewnia dobrą czytelność i przejrzystość 
oraz wyświetla wszystkie ważne funkcje w jednym oknie. 
Również nawigacja po menu to prostota sama w sobie. 
Wszystko to przyczynia się do znacznego zwiększenia 
wydajności pracy biurowej, gdyż użytkownicy potrzebują 
mniej czasu na przygotowanie zadań.

Bardziej efektywna organizacja pracy
Obieg dokumentów w wielu firmach stwarza ogromne 
pole do poprawy. Wiele do zaoferowania na tym polu 
ma ineo 654e. Na przykład, podczas czasochłonnych 
procesów skanowania dużych dokumentów, przy 
szybkości skanowania 180 obrazów na minutę (obr./min.), 
ineo 654e znacznie skraca czas, który pracownicy biura 
musieliby spędzić przy urządzeniu. Co więcej, opcjonalne 
aplikacje DEVELOP znacznie ograniczą ilość pracy 
wykonywanej ręcznie podczas codziennych zadań. Na 
przykład aplikacja convert+share, konwertuje skanowane 
dokumenty do żądanego formatu i wysyła je do dowolnego 
miejsca. Natomiast funkcja store+find eliminuje żmudne 
wyszukiwanie pozwalając szybko odnaleźć każdy dokument. 

Duża elastyczność w zakresie 
opcji wykańczania i nośników
Inwestując w wysokiej klasy urządzenie biurowe należy się 
krytycznie przyjrzeć wynikom jego pracy. Rzadko kiedy 
sama funkcja szybkiego kopiowania i drukowania wystarcza 
w przypadku urządzenia w dużym dziale, scentralizowanym 
centralnym lub drukarni firmowej. Dlatego właśnie 
ineo 654e oferuje szeroką gamę opcji wykańczania, od 
prostego zszywania do profesjonalnego wykonywania 
broszur, gdzie funkcje wstawiania kolorowych okładek lub 
składania trzech stron tak, aby pasowały do kopert stanowią 
szczególnie przydatne rozwiązanie. Ponadto urządzenie 
obsługuje szeroką gamę nośników o gramaturze od 52 do 
300 g/m2, w formatach od A6 do SRA3, a nawet umożliwia 
wydruk bannerów o długości 1,2 metra, na przykład 
na potrzeby wielkoformatowych planów lub kalkulacji. 
To elastyczne, wysokiej klasy urządzenie biurowe sprawi 
wreszcie, że możesz zaoszczędzić pieniądze wykonując 
na miejscu zadania, które dotychczas wymagały zlecania 
firmom zewnętrznym.

ineo 654e z finiszerem zszywającym (FS-535),
modułem składania w Z (ZU-606), wewnętrznym 
modułem składającym (SD-512) i inserterem PI-505)

Uzyskaj więcej 
z inwestycji w wysokiej  
klasy urządzenie biurowe 
– z ineo 654e!



 Liczne opcje oprogramowania
>  Narzędzia do tworzenia spersonalizowanych 

wieloetapowych procesów roboczych, np. skanowanie 
do MS Word, zapisywanie dokumentu w określonym 
folderze i równoczesne wysyłanie do działu logistyki.

 Duża różnorodność nośników
> Szeroki zakres gramatury papieru (52-300 g/m2) 

oraz formatów (od A6 do SRA3 - standardowe 
formaty drukarki)

 Opcjonalne usługi zdalne
>  Szeroka gama usług zdalnych, takich jak zdalny 

dostęp do wyświetlacza, gwarantuje optymalną 
natychmiastową obsługę, pełny dostęp do funkcji 
urządzenia wielofunkcyjnego, strefy administratora 
i trybu serwisowego.

>  Doskonały serwis dzięki ineo Remote Care, np. zdalny 
odczyt liczników, komunikaty błędów, terminy serwisu.

>  Zarządzanie urządzeniem bezpośrednio z komputera 
stacjonarnego dla optymalnego wsparcia użytkownika.

Oprócz prostoty obsługi ineo 654e zapewnia wiele innych innowacyjnych rozwiązań technicznych, które 

zwiększą sprawność Twojego obiegu dokumentów. 

Zwiększenie wydajności 

 Wykańczanie z finezją
>  Wyjątkowe funkcje, takie jak składanie listowe, 

wykonywanie broszur oraz obsługa szerokiej gamy 
nośników dla uzyskania doskonałych materiałów 
drukowanych. 



funkcje – do Twoich usług
 Nowoczesna wygoda skanowania
>  Bardzo szybkie skanowanie do 180 obrazów na minutę 

w połączeniu z funkcjami oszczędzającymi czas, takimi jak 
skanowanie do e-mail, FTP i SMB oraz wygodne funkcje, 
na przykład standardowe skanowanie do programu PowerPoint, 
opcjonalne automatyczne optyczne rozpoznawanie (OCR) 
skanowanych dokumentów oraz zapisywanie zeskanowanych 
dokumentów w formacie PDF/A-, Word lub Excel

 Indywidualne 
skrzynki użytkownika

>  Do 1000 skrzynek użytkownika - indywidualnych 
miejsc do przechowywania na twardym dysku, 
z elastycznymi prawami dostępu

 Niezawodne bezpieczeństwo
>  Pełna obsługa SSL, IPsec, szyfrowania e-mail S/

MIME, skanowanie i drukowanie szyfrowanych 
dokumentów PDF 

 Spersonalizowany wyświetlacz o 
strukturze podobnej do smartfona

>  Dostosowanie do potrzeb użytkownika  
z możliwością dodawania i usuwania funkcji 
z właściwą dla smarfona obsługą poprzez 
przeciąganie i stukanie palcami

 Proste zarządzanie użytkownika
>  Scentralizowane zarządzanie systemem za pomocą 

licznych narzędzi freeware np. bezpośredni 
internetowy dostęp z komputera PC



Bezpieczny i 
korzystny dla 
    środowiska

Ekonomia i ekologia 
Zmniejsz zużycie energii inwestując w ineo 654e. Urządzenie 
wyposażone jest w liczne rozwiązania oszczędzające energię, 
takie jak energooszczędny skaner LED, pobór mocy ok. 
3 W w trybie czuwania, jeszcze bardziej oszczędny tryb 
oszczędzania energii oraz technologię uruchamiania tylko 
na potrzeby skanowania, dzięki czemu unika się nagrzewania 
drukarki, gdy nie jest potrzebna. Dynamiczny eko-timer 
automatycznie analizuje wykorzystanie urządzenia przez 
użytkowników i dostosowuje ustawienia do warunków 
pracy, np. przełączając urządzenie w tryb czuwania podczas 
codziennej przerwy obiadowej. Skutkuje to bardzo niskim 
zużyciem energii, znacznie poniżej limitów, jakie wyznaczają 
normy Blue Angel i Energy Star.  
 

Gwarantowane bezpieczeństwo danych
Wirusy, konie trojańskie, ataki hakerów - w dzisiejszych 
czasach żadna firma nie może pominąć tak istotnego aspektu 
jak bezpieczeństwo informatyczne. Dlatego też urządzenie 
ineo 654e przeszło certyfikację zgodnie z ISO 15408 EAL 3, 
branżową normą dotyczącą bezpieczeństwa systemów 
wielofunkcyjnych. Co więcej, jest ono również wyposażone 
w liczne funkcje ochrony danych, takie jak szyfrowanie 
IPsec, które zapewnia stworzenie bezpiecznych kanałów 
komunikacji dla wszystkich dokumentów przesyłanych przez 
sieć firmową. Eliminuje to również ryzyko, że poufne dane 
lub dokumenty trafią w niepowołane ręce, gdyż dostęp do 
sytemu można ograniczyć do upoważnionych użytkowników 
za pomocą standardowego zestawu do szyfrowania dysku 
twardego oraz technologii uwierzytelniania. W ten sposób 
zapewniamy bezpieczeństwo Twoich poufnych danych - 
dzisiaj i jutro.

ineo 654e – wysokiej klasy system produkcyjny, 
który zwiększy Twoją wydajność. 

ineo 654e z kasetą dużej pojemności 
(LU-204), finiszerem zszywającym 
(FS-535) i wewnętrznym modułem 
składającym (SD-512)



FS-534SD
Finiszer do broszur

FS-534
Finiszer zszywający

UK-204
Pamięć

LK-110 
Konwerter dokumentów

LK-111
Klient ThinPrint

LK-106
Druk kodów kreskowych

LK-107
Czcionki Unicode

LK-101 v3
Przeglądarka 
internetowa

LK-102 v3
Szyfrowanie PDF/A, PD, 
podpis cyfrowy

LK-105 v3
Silnik OCR 
i PPTX

LK-108
Czcionki OCR

EK-605
Moduł 
interfejsu USB, Bluetooth

EK-604
Moduł 
interfejsu USB

KH-102
Uchwyt klawiatury

PI-505
Inserter

SD-512
Wewnętrzny 
moduł 
składający

PK521
Moduł 
dziurkowania

JS-602
Separator prac

ZU-606
Moduł składania w Z

ineo 754e

OT-503
Taca odbiorcza

BT-C1e
Podajnik bannerów

WT-506
Półka boczna

KP-101
Klawiatura 
numeryczna

LU-301
Kaseta dużej pojemności 
(mała)

LU-204
Kaseta dużej pojemności (duża)

MK-735
Moduł do montażu 
czytnika 
kart i urządzenia 
uwierzytelniającego

Czytnik kart 
identyfikacyjnych

AU-102
Autoryzacja biometryczna

SX-BR-4600
Bezprzewodowy LAN

SC-508
Moduł zabezpieczający

FK-511
Moduł faksu

FS-535
Finiszer zszywający

PK-520
Moduł dziurkowania



ineo 654e
DANE OGÓLNE
Typ urządzenia
System konsoli (wbudowany skaner)

Szybkość drukowania i kopiowania
> A4
Maks. 65 str./min.(druk monochromatyczny)
> A3
Maks. 33 str./min.(druk monochromatyczny)

Proces drukowania
Laserowy

Półtony
256

Podajnik papieru
>  Standard: 3 650 arkuszy, maks. 6 650 arkuszy
>  2 x 500 arkuszy z podajnika uniwersalnego (A5-SRA3, 

52-256 g/m2), z podajnika bocznego - 150 arkuszy 
(A6-SRA3 i banner, 52-300 g/m2) dla papieru 
standardowego, kopert, OHP, papieru grubego i banerów

> kasety 1 000 i 1 500 arkuszy  
 (A4, 52-256 g/m2) dla papieru standardowego

Format papieru
Maks. 320 x 457 mm
Maks. 297 x 1 200 mm - papier bannerowy

Czas oczekiwania na pierwszą kopię/wydruk
Poniżej 22 sekund  
(w zależności od warunków)

Wymiary (S x W x G)
650 x 1 155 x 799 mm (samo urządzenie)

Waga
Ok. 201 kg (samo urządzenie)

Zasilanie
220-240 V, 50/60 Hz

SPECYFIKACJE DRUKARKI
Kontroler
Standard: Wbudowany kontroler z procesorem 1,2 GHz

Pamięć
Standardowy kontroler wykorzystuje pamięć systemową/
twardy dysk (2 048 MB RAM/dysk twardy 250 GB)

Rozdzielczość
Maks. 1 800 x 600 dpi 
(z Technologią Wygładzania)
Tryb wysokiej jakości: 1 200 x 1 200 dpi

Protokoły sieciowe
TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, 
SNMP, HTTP, IPP, AppleTalk, EtherTalk 

Emulacja
PCL 5, PCL 6, PS 3, XPS, OOXML

Interfejsy
Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Sterowniki
Windows XP/Vista/Windows 7, Windows 8, Windows 
Server 2003/2008/2012, Mac OS 9.2/10.4 lub nowszy, 
Linux
Funkcje drukowania
Bezpośredni wydruk plików PCL, PS, TIFF, XPS, OOXML 
(docx., xlsx., pptx.), dokumentów PDF nakładanie, okładka, 
znak wodny, Mixmedia i Mixplex, druk bannerów

SPECYFIKACJA SKANERA
Tryby skanowania
Skanowanie do e-mail/FTP/iFAX/BOX/SMB/WebDAV/
folderu własnego, skanowanie sieciowe Twain

Rozdzielczość skanowania
Maks. 600 dpi

Szybkość skanowania 
Maks. 180 oryginałów/min. (kolorowych i czarno białych) 

Format oryginałów
Maks. A3 

Formaty plików
TIFF, PDF, kompaktowy PDF, JPEG, XPS, 
kompaktowy XPS, PPTX,  liniowy PDF
opcja: przeszukiwalny PDF, PDF/A (1a/1b), DOCX, 
PPTX, XLSX

Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów
2 100, obsługa LDAP

SPECYFIKACJA KOPIARKI
Podajnik dokumentów
>  A6 do A3
>  Dwustronny podajnik dokumentów 

(150 arkuszy, maks. 210 g/m2) 

Ilość kopii:
1-9 999

Zoom
25-400 % w odstępach 0,1 % 

Czas oczekiwania na pierwszą kopię A4
3,7 sek.

Pamięć
2 GB RAM

Dysk twardy
250 GB

Rozdzielczość
Druk: 1 800 x 600 dpi 
(z Technologią Wygładzania)

Funkcje kopiowania
Wstawianie rozdziałów; okładek i stron; kopia próbna 
tryb grafiki komputerowej, tryb plakatu, kopiowanie 
książek, kopiowanie z połyskiem, kopiowanie z kart 
identyfikacyjnych, znak wodny

SPECYFIKACJA FAKSU  (OPCJA)
Standard
G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, 
IPFax (standard iFax)

Szybkość transmisji
33,6 kBits/s, < 3 sek. ITU-Nr 1

Pamięć faksu
Wykorzystuje pamięć systemu

Funkcje faksu
Odpytywanie; przesunięcie czasowe; PC-Faks; odbiór dol 
skrzynki poufnej; Odbiór do e-mail/FTP/SMB

OPCJE
>  Finiszer zszywający do 100 arkuszy  

maks. pojemność 3 200 arkuszy
>  Opcja dla finiszera do 100 arkuszy: moduł 

broszurujący (w tym składanie listowe i środkowe), 
moduł dziurkowania (2/4-punktowe), separator prac, 
inserter, moduł składania w Z i moduł dziurkujący

>  Finiszer zszywający do 50 arkuszy.  
maks. pojemność 3 200 arkuszy, opcjonalny moduł 
dziurkowania (2/4-punktowe) 

>  Finiszer do wykonywania broszur do 20 arkuszy 
i zszywania do 50 arkuszy, maks. pojemność 2 200 
arkuszy,opcjonalny moduł dziurkowania (2/4-punktowe)

> Taca odbiorcza (250 arkuszy)
> Kaseta dużej pojemności na 3 000 arkuszy  
 (A4, 52-256 g/m2)
> Kaseta dużej pojemności na 2 500 arkuszy  
 (A4-SRA3, 52-256 g/m2)
> Klawiatura numeryczna
> Uchwyt klawiatury
> Dwa interfejsy USB (jeden z łączem bluetooth)
> Moduł zabezpieczeń
> Taca bannerów
> Moduł faksu 
> Autoryzacja biometryczna 
>  Moduł uwierzytelniania kart identyfikacyjnych 

dla półki bocznej
>  Moduł uwierzytelniania kart identyfikacyjnych 

dla budowanego czytnika kart
> Różne technologie kart identyfikacyjnych
> Półka boczna
> Moduł pieczętowania wysyłanych dokumentów
> i-Option (dodatkowe funkcje)
> Adapter WLAN 

APLIKACJE I ROZWIĄZANIA
store+find (opcja), convert+share (opcja), Personal 
Applications (opcja), Enterprise Device Manager, 
Enterprise Account Manager (opcja), Enterprise 
Authentification Manager (opcja), Enterprise My Panel 
Manager (opcja), Enterprise My Print Manager (opcja), 
Data Administrator (konta użytkowników i centra 
kosztów), Card solutions (opcja), Jtman/Jtweb jobticket 
(opcja.), obsługa Unix/Linux, obsługa SAP 

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. Wszystkie dane techniczne oparte są na informacjach dostępnych w chwili publikacji 

niniejszej broszury. Firma Konica Minolta zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych.

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 producentów. 


