+
ineo 3110
Druk kolorowy z szybkością 31 str./min.

Urządzenie biurowe,
które spełni wszystkie Twoje potrzeby
W biurach, w których przestrzeń ma istotne znaczenie, najlepszym uniwersalnym rozwiązaniem

będzie kompaktowe urządzenie pełniące jednocześnie funkcję drukarki, kopiarki i skanera. Nowe ineo+ 3110
łączy elastyczność z funkcjami, które usprawniają i zwiększają wydajność pracy w biurze. Wybierz taką
konfigurację urządzenia, która odpowiada Twoim konkretnym potrzebom, by móc później oszczędzać czas
przy wykonywaniu rutynowych czynności. Po prostu to, czego potrzebuje Twój mały zespół lub biuro!

Wybierz naprawdę potrzebne Ci funkcje

Niektóre kompaktowe urządzenia biurowe wyposażono w
rozwiązania, których tak naprawdę nie potrzebujesz. Innych
z kolei nie można rozbudować o te, które są akurat potrzebne.
Urządzenie ineo+ 3110 jest inne. Jego podstawowe funkcje,
takie jak drukowanie, kopiowanie i skanowanie, można
uzupełnić, dodając możliwość faksowania, drukowania znaków
Unicode lub kodów kreskowych oraz funkcję rozliczania z
czytnikiem kart. W małym zespole lub domowym biurze ten
rodzaj elastyczności sprawia, że otrzymujesz dokładnie takie
urządzenie, jakiego potrzebujesz. Oznacza to również,
że w większej firmie ineo+ 3110 można połączyć z dużymi
systemami urządzeń biurowych (np. drukarkami A3), aby
ujednolicić ich obsługę i oszczędzić pracy administratorowi IT.

Usprawnij pracę swojego biura

Pomimo, iż jak dotąd nie udało się całkowicie wyeliminować
papieru, wszystkie wydajne procesy robocze są obecnie
zdigitalizowane. W rezultacie liczne dokumenty papierowe
wymagają zeskanowania i prawidłowego zarchiwizowania,
co - przy użyciu tradycyjnych rozwiązań - jest czasochłonnym
zajęciem. Dlatego właśnie Develop oferuje oprogramowanie,
które przyspiesza digitalizację dokumentów za pomocą
urządzenia ineo+ 3110. Dokumenty można skanować
bezpośrednio na konto e-mail, serwer FTP, twardy dysk, do
archiwum lub dowolnego miejsca sieciowego. Wszystko to
znacznie podnosi wydajność pracy biura.

ineo+ 3110 z dodatkowym podajnikiem papieru (PF-P14)
i podstawą kopiarki (SCD-25)

Rozszerzenie
pamięci 1 GB

SX-BR-4600
Bezprzewodowy LAN

EH-C591
Zewnętrzny moduł zszywający

FK-512
Moduł faksu
LK-106
Druk kodów
kreskowych

LK-107
Czcionki Unicode

MK-P04
Wew. moduł
mocujący

HD-P06
Dysk twardy

LK-108
Czionki OCR A i B

PF-P14
Podajnik na 500 arkuszy

Czytnik kart identyfikacyjnych
obsługujący różne technologie
uwierzytelniania

Przestań marnować energię i papier
LK-111
Klient ThinPrint

SCD-25

Podstawa kopiarki

Oszczędzaj czas
podczas codziennych zadań
Urządzenie biurowe, które szybko przetwarza i drukuje
dokumenty naprawdę oszczędza czas podczas wykonywania
codziennych zadań. ineo+ 3110 stworzono właśnie do tego.
Wysokowydajny kontroler Develop oraz szybkość druku
31 kolorowych stron na minutę (utrzymana również w
standardowym trybie druku dwustronnego), zapewniają wzrost
produktywności. Dzięki niewielkim rozmiarom ineo+ 3110
oszczędza zatem nie tylko czas potrzebny na wykonywanie
rutynowych zadań, ale i miejsce w niewielkim biurze.

Standardowy moduł druku dwustronnego zmniejszy o połowę
zużycie papieru podczas drukowania lub kopiowania dużych
prac. To nie jedyna ekologiczna i oszczędzająca pieniądze
funkcja. Polimeryzowany toner HD ineo jest wykonany
częściowo z biomasy i pozwala oszczędzać energię dzięki
niższej temperaturze utrwalania. Urządzenie wyposażono
ponadto w energooszczędne funkcje, takie jak np. pobór mocy
zaledwie 3W w trybie czuwania. Potwierdzeniem troski o
środowisko naturalne są certyfikaty Blue Agnel i Energy Star .
Twój zysk natomiast to zaoszczędzone pieniądze oraz
świadomość, że Twoje nowe ineo+ 3110 służy środowisku.

ineo+ 3110
Dane ogólne

Interfejsy

Dysk twardy

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0,

Opcjonalny dysk twardy 320 GB

Host USB (druk z pamięci USB)

Rozdzielczość
600 x 600 dpi

Typ urządzenia

Sterowniki

Drukarka nabiurkowa

Windows Vista (32/64)

Szybkość drukowania i kopiowania

Windows 7 (32/64)

Funkcje kopiowania
Dwustronne, sortowanie elektroniczne, kopiowanie
dokumentów, kopia 2/4 na 1, tryb plakatu

Windows 8 (32/64)

> A4
Maks. 31/31 str./min. (kolorowe/monochromatyczne)
Proces drukowania

Windows Server 2003 (32/64)

Specyfikacja faksu (opcja)

Windows Server 2008 (32/64)

Standard

Windows Server 2008 R2

Laserowy

opcjonalny G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

Windows Server 2012 (64)

Półtony

Szybkość transmisji

Windows Server 2012 R2
Macintosh OS X 10.x

33,6 kBit/s, 3 sek. ITU-N0. 1

Podajnik papieru

Linux

Pamięć faksu

> Standard: 350 arkuszy, maks. 850 arkuszy

Citrix

Wykorzystuje pamięć kopiarki

> podajnik na 250 arkuszy (A6-A4, 60-210 g/m2)

Funkcje drukowania

Funkcje faksu

Druk dwustronny, nakładanie, znak wodny, n-up,

PC-Fax, przekazywanie faksu do e-mail/faks,

plakat, broszura, bezpieczny wydruk

transmisja programowana

256

> 1 00 arkuszy z podajnika bocznego (A6-A4+, 60-210 g/m2)
dla papieru standardowego, kopert i papieru o dużej
gramaturze

opcjonalnie: bezpośredni druk plików TIFF, XPS, PDF,

Format papieru
Maks. 216 x 356 mm
Pole zadruku

JPEG, OOXML (PPTX, DOCX, XLS), bezpośredni

Opcje

wydruk z USB

> Podajnik na 500 arkuszy (A4; 60-90 g/m2)

Maks. 207,6 x 347,6 mm

Specyfikacja skanera

Czas przygotowania do pracy

Tryby skanowania

poniżej 38 sek.

Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me)

Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb.)

Skanowanie do SMB (Scan-to-Home)

> Moduł faksu
> Wew. moduł mocujący
> Bezprzewodowy LAN
> Rozszerzenie pamięci 1 GB
> Zewnętrzny moduł zszywający
> Dysk twardy 320 GB

Skanowanie do FTP

447 x 544 x 500 mm (samo urządzenie)

> Podstawa pod urządzenie

Skanowanie do USB

Waga
29,5 kg (samo urządzenie, bez opcji i materiałów
eksploatacyjnych)

Skanowanie do HDD (wymagany opcjonalny dysk twardy)
Skanowanie do DPWS

> LK-108 Czcionki OCR A i B

Rozdzielczość

230 V / 50/60 Hz

Maks. rozdzielczość optyczna 600 x 600 dpi
Szybkość skanowania

Specyfikacja drukarki
Kontroler Wbudowany kontroler z procesorem 1 066 GHz

Maks. 30 obrazów/min. (kolorowych i czarno białych)
Format oryginałów

1 GB RAM, maks. 2 GB;
opcjonalny dysk twardy 320 GB HDD
Rozdzielczość
1 200 x 1 200 dpi (maks.)

> LK-111 Klient ThinPrint®

Aplikacje i rozwiązania
> Data Administrator
> Enterprise Device Manager

Maks. A4

Pamięć

> LK-106 Czcionki kodów kreskowych
> LK-107 Czcionki Unicode

Skanowanie sieciowe Twain

Zasilanie:

> Czytnik kart identyfikacyjnych

> Enterprise Account Manager (opcja)

Formaty plików

> Enterprise Authentication Manager (opcja)

TIFF, PDF, kompaktowy PDF, JPEG,

> WebConnection

XPS (wymagany opcjonalny dysk twardy)

> ineo Remote Care (opcja)

Specyfikacja kopiarki

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

Podajnik dokumentów
> Automatyczny dwustronny (w standardzie)
> 50 arkuszy

Emulacja

> 50-110 g/m2

Standard: PCL5e/c, PCL6, PS 3,

Powiększenie

Opcja: XPS

25-400% w odstępach 1%
Czas oczekiwania na pierwszą kopię A4
17/13 sek. (kolor/monochromatyczny)
Pamięć
1 GB RAM (opcjonalnie: 2 GB)

Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o.
ul.

Muszkieterów 15

02-273 Warszawa

Polska

www.develop.com.pl

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. 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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