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ineo+ 3100P
Kolor | 31 str./min.



Twoja osobista 
drukarka

Drukarka dopasowana do Ciebie i Twoich konkretnych wymagań. Potrzebujesz szybko wydrukować ważne 
sprawozdanie? Chcesz wydrukować dokument poufny, którego nikt inny nie powinien zobaczyć? Nie ma 
problemu! Urządzenie ineo+ 3100P zaprojektowano właśnie z myślą o wszystkich tych, którzy potrzebują 
szybkiej i wygodnej kompaktowej drukarki kolorowej. Stanowi ona doskonałe uzupełnienie dla większych 
urządzeń wielofunkcyjnych. ineo+ 3100P zajmie bardzo niewiele miejsca, a zapewni ekonomiczne wydruki 
z najwyższą jakością. Potwierdzeniem efektywności energetycznej oraz oszczędności papieru w trosce 
o środowisko naturalne są symbole Blue Angel i Energy Star.

Prawdziwa wydajność 
Drukarka osobista jest bardzo przydatnym urządzeniem dla 
każdego, kto potrzebuje drukować ważne dokumenty szybko 
i z zachowaniem ich poufności. Niezależnie od tego, czy jest 
to prezes firmy, dział finansów lub kadr, niewielki zespół lub 
przedstawiciel handlowy prowadzący biuro w domu ineo+ 
3100P z pewnością zaspokoi ich potrzeby. Częstym problemem, 
który zazwyczaj dyskwalifikuje małe drukarki typu desktop jest 
ich niska szybkość przetwarzania dokumentów i druku. Nowe 
urządzenie ineo+ 3100P zostało wprowadzone przez Develop 
z myślą o takich właśnie sytuacjach. Wydajny kontroler 
zapewnia szybkie przetwarzanie prac, a szybkość druku 31 stron 
na minutę w kolorze lub w czerni sprawia, że ineo+ 3100P jest 
niezwykle funkcjonalnym urządzeniem. Co więcej, ta szybkość 
wydruku nie maleje, gdy chcesz swoje dokumenty wydrukować 
dwustronnie, aby oszczędzać papier i czas. Szybkość, wydajność 
i niewielkie rozmiary – ineo+ 3100P to wydajne urządzenie, 
które zajmuje niewiele miejsca na biurku lub na półce. 

ineo+ 3100P z dodatkowym podajnikiem papieru 
na 500 arkuszy (PF-P14) i podstawą kopiarki (SCD-25)



Wygodne uzupełnienie
W dzisiejszych czasach większość średnich i dużych firm 
posiada jedno lub więcej urządzeń wielofunkcyjnych A3, 
z których korzystają całe działy lub duże zespoły. Drukarka 
sieciowa ineo+ 3100P stanowi idealne uzupełnienie dla każdego 
systemu A3, spełniając potrzeby użytkowników indywidualnych 
lub mniejszych działów. Ponieważ ineo+3100P bazuje na tej 
samej najnowocześniejszej technologii kontrolera co większe 
urządzenia ineo, można ją bezproblemowo zintegrować z flotą 
drukującą w firmie. Dzięki obsłudze narzędzi Enterprise Suite 
marki Develop, tę drukarkę osobistą można również 
wyposażyć wróżne dodatkowe funkcje, jak na przykład 
monitorowanie zadań wydruku. To wygodne uzupełnienie 
docenią nie tylko administratorzy IT. 

Efektywność energetyczna
Oczywiście każde dodatkowe urządzenie biurowe zużywa 
energię i papier, co wpływa na koszty prowadzenia firmy. 
Jednak ineo+ 3100P pomaga ograniczyć zużycie energii 
i papieru do minimum. Zastosowany ekologiczny 
polimeryzowany toner HD jest częściowo wykonany z biomasy 
i charakteryzuje się bardzo niską temperaturą utrwalania, 
co zapewnia oszczędność energii. Ponadto pobór mocy 
drukarki w trybie czuwania jest bardzo niski i wynosi zaledwie 
3 waty. W przypadku regularnego używania dostępny 
w standardzie moduł druku dwustronnego przyczyni się 
również do znacznej oszczędności papieru. Ekologiczne 
i efektywne energetycznie urządzenia ineo+ 3100P otrzymały 
znaki Blue Angel i Energy Star. Dlatego też inwestycja w ineo+ 
3100P to nie tylko dobre rozwiązanie dla Twojej pracy, 
ale również dla Twojej firmy i środowiska naturalnego.

SCD-25
Podstawa kopiarki

HD-P06
Dysk twardy

EH-C591
Zewnętrzny moduł 
zszywający

SX-BR-4600
Bezprzewodowy 
LAN

Rozszerzenie 
pamięci 1 GB

LK-111
Klient ThinPrint

Czytnik kart identyfika-
cyjnych obsługujący różne 
technologie uwierzytelniania

LK-108
Czionki 
OCR A i 
B

LK-107
Czcionki 
Unicode 
 

LK-106
Druk kodów 
kreskowych

PF-P14
Podajnik na 500 arkuszy



ineo+ 3100P
Dane ogólne
Typ urządzenia
Drukarka nabiurkowa

Szybkość drukowania i kopiowania 
> A4
Maks. 31/31 str./min. (kolorowe/monochromatyczne)

Proces drukowania
Laserowy

Półtony
256

Podajnik papieru>Standard: 350 arkuszy, maks. 
850 arkuszy
> podajnik na 250 arkuszy  
 (A6-A4, 60-210 g/m2)
>  100 arkuszy z podajnika bocznego (A6-A4, 60-210 g/m2) 

dla papieru gładkiego, makulaturowego, etykiet, 
papieru o dużej gramaturze, z połyskiem, kopert 

Format papieru  
Maks. 216 x 356 mm

Pole zadruku  
Maks. 207,6 x 347,6 mm

Czas przygotowania do pracy  
poniżej 36 sek. 

Wymiary (S x W x G)
447 x 544 x 350 mm (samo urządzenie)

Waga
Ok. 23,5 kg (samo urządzenie)

Zasilanie:  
230 V / 50/60 Hz 
 

Specyfikacje drukarki 
Kontroler  
Wbudowany kontroler z procesorem 1 066 GHz

Pamięć 
1 GB RAM w standardzie, maks. 2 GB, 
opcjonalny dysk twardy 320 GB

Rozdzielczość
1 200 x 1 200 dpi (zmniejszona prędkość)

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

Emulacja
Standard: PCL5e/c PCL6, PS 3,  
Opcja: XPS

Interfejsy
Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0, Host USB 
(druk z pamięci USB)

Sterowniki
Windows XP (32/64)
Windows VISTA (32/64)
Windows 7 (32/64)
Windows 8 (32/64)
Windows Server 2003 (32/64)
Windows Server 2008 (32/64)
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 (64)
Windows Server 2012 R2
Macintosh OS X 10.x
Linux
Citrix

Funkcje drukowania
Druk dwustronny, nakładanie, znak wodny, druk n-up, 
plakat, broszura, bezpośredni druk z USB

opcja: bezpośredni wydruk plików PDF/JPEG/TIFF/
XPS i OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) 
 

Opcje 
> podajnik na 500 arkuszy (A4; 60-90 g/m2)
> Opcjonalna pamięć 1 GB 
> Dysk twardy 320 GB
> Czytnik kart identyfikacyjnych
> LK-106 Czcionki kodów kreskowych
> LK-107 Czcionki Unicode
> LK-108 Czcionki OCR A i B
> LK-111 Klient ThinPrint®
> Adapter WLAN
> Podstawa kopiarki  
 
Aplikacje i rozwiązania 
> Data Administrator 
> Enterprise Device Manager Plug-in
> WebConnection
> ineo Remote Care (opcja)
> EMS Plug-in

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie dane dotyczące pojemności 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.
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