+
ineo 3100p
Kleur | 31 pagina’s per minuut

Uw persoonlijke

printer

Een printersysteem voor u alleen – perfect aangepast aan uw individuele behoeften. U moet snel een
vertrouwelijk document afdrukken zonder dat andere medewerkers er toegang toe krijgen? Geen
probleem! De ineo+ 3100P is speciaal ontworpen voor iedereen die een betrouwbare en eenvoudig te
bedienen kleurenprinter wenst die dienst kan doen als ideale aanvulling op de grotere multifunctionele systemen op kantoor. Dankzij de compacte afmetingen past deze printer zelfs in kleine kantooromgevingen en levert daarbij afdrukresultaten die zowel kwalitatief als economisch meer dan
overtuigend zijn. Zijn energie-efficiëntie en lage papierverbruik werden dan ook bekroond met de
milieucertificaten Blauwe Engel en Energy Star.

Krachtig en efficiënt

Een eigen printer in uw kantoor is onmiskenbaar nuttig om snel belangrijke en vertrouwelijke documenten
ter beschikking te stellen. En dit zowel voor het management als voor afzonderlijke afdelingen, werkgroepen
of mensen in buitendienst met een eigen thuiskantoor.
Voorheen bestond het probleem dat printopdrachten
vaak maar langzaam werden verwerkt en uitgevoerd,
wat bij tijdsdruk tot kritieke situaties leidde. De nieuwe
ineo+ 3100P van Develop maakt hier een einde aan:
de krachtige controller kan alle afdruktaken aan met
een snelheid van 31 pagina’s per minuut in kleur of
zwart-wit. Deze snelheid wordt ook bij dubbelzijdig afdrukken gegarandeerd. Efficiënt en buitengewoon
compact – de ineo+ 3100P is een bijzonder productieve
performer die in het kantoor weinig ruimte inneemt.

ineo+ 3100P met extra papierlade voor 500 vel (PF-P14)
en onderkast (SCD-25)

LK-106
Barcodeprinter

1 GB
geheugenuitbreiding

SX-BR-4600
WLAN

EH-C591
nietafwerking

LK-107
Unicodelettertypes
afdrukken
HD-P06
Harde schijf
LK-108
OCRlettertypes
afdrukken

ID-kaartlezer voor
verschillende kaarttechnologieën

Energiebesparend
PF-P14
Papierlade
voor 500 vellen

LK-111
ThinPrint

SCD-25
Onderkast

Individuele
gebruiksvriendelijkheid

De meeste middelgrote of grote ondernemingen beschikken over één of meer multifunctionele A3-systemen
die door alle afdelingen of grote werkgroepen worden
gebruikt. De ineo+ 3100P vormt de ideale aanvulling op
de A3-systemen van Develop – hij is netwerkcompatibel en sluit aan op de individuele behoeften van individuele werknemers of kleine werkgroepen. Dankzij de
superieure controllertechnologie van de grotere ineosystemen, is de ineo+ 3100P naadloos te integreren als
satellietsysteem in grotere printomgevingen. En: met
de tools van de Enterprise Suite van Develop, kan het
systeem met extra functies, zoals bijvoorbeeld Print Job
Monitoring worden uitgerust. Een gebruiksvriendelijkheid die meer dan alleen door IT-beheerders op prijs
wordt gesteld!

Elk bijkomend systeem op kantoor verbruikt energie
en papier - beide kostenverhogende factoren. Maar de
ineo+ 3100P beperkt het verbruik tot een minimum.
De milieuvriendelijke, gepolymeriseerde HD-toner
wordt deels uit biomassa geproduceerd, heeft een lage
smelttemperatuur en vergt dus minder stroom. Feit
is dat het systeem zeer weinig energie verbruikt, in
de slaapstand slechts 3W. Dubbelzijdig afdrukken kan
het papierverbruik eveneens fors verlagen. Daarom
werd de ineo+ 3100P bekroond met de Blauwe Engel
en Energy Star. Dit systeem maakt het dagelijkse
werk niet alleen eenvoudiger – maar helpt ook uw
kosten verlagen.

ineo+ 3100p
Algemene gegevens
Constructie
Tafelsysteem
Afdruk- en kopieersnelheid
> A4
max. 31/31 pagina’s per minuut (kleur, z/w)
Printsysteem
Laser
Gradatie

Opties

Controller

> Papierlade voor 500 vellen (A4; 60–90 g/m2)

Interne 1066 GHz controller

> Optionele geheugenuitbreiding van 1 GB

Geheugen

> 320 GB HDD
> ID-kaartlezer

Standaard: 1 GB RAM (max. 2 GB)

> Barcodeprinter

Optie: 320 GB HDD

> Unicode-lettertypes afdrukken

Resolutie
1200 x 1200 dpi (gereduceerde snelheid)
Netwerkprotocollen
TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP,
HTTP, HTTPS

> OCR-lettertypes afdrukken
> ThinPrint
> WLAN
> Onderkast

Emulatie

Software-oplossingen

Standaard: PCL5e/c, PCL 6, PS 3

> Data Administrator

Papiertoevoer

Optie: XPS

> Enterprise Device Manager Plug-in

> Standaard: 350 vel, max. 850 vel

Interfaces

256

> Papierlade voor 250 vel (A6–A4; door de gebruiker gedefinieerde formaten, 60–210 g/m2)
> 100-vellen-bypass (A6–A4; door de gebruiker
gedefinieerde formaten, 60–210 g/m2) voor
standaardpapier, recyclingpapier, etiketten,
karton, glossy papier, enveloppen
Papierformaat
Max. 216 x 356 mm
Afdrukbaar bereik
Max. 207,6 x 347,6 mm

Cloud Printing Ready

Printerspecificaties

> WebConnection

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0, Host USB
(direct van USB afdrukken)

> CS Remote Care (optie)
> EMS-Plug-in

Stuurprogramma
Windows XP/VISTA/7/8 (32/64), Windows Server
2003/2008 (32/64), Windows Server 2008 R2,
Windows Server 2012 (64), Windows Server 2012 R2,
Macintosh OS X 10.x, Linux, Citrix
Afdrukfuncties
Duplex afdrukken, overlay, watermerk, N-Up,
poster, beveiligd afdrukken, direct van USB

Opwarmtijd

afdrukken

minder dan 36 seconden

Optie: direct afdrukken van PDF/JPEG/TIFF/XPS

Afmetingen (B x H x D)

en OOXML (DOCX, XLSX, PPTX)

447 x 544 x 350 mm (Systeem)
Gewicht
ca. 23,5 kg (zonder opties/verbruiksmateriaal)
Stroomaansluiting
230 V / 50/60 Hz

Develop Belgium

Alle gegevens met betrekking tot de papiercapaciteit van de documentinvoer,

Excelsiorlaan, 10 1930 Zaventem Tel. : 02/789.40.40 www.developbelgium.be

de accessoires voor de verwerking en de papiercassettes gaan uit van een papiergewicht van 80 g/m2, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Alle gegevens met betrekking tot de print-, scan- of faxsnelheid gaan uit van papier
van A4-formaat met een papiergewicht van 80 g/m2, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle gegevens met betrekking tot het papiergewicht gelden voor media die
door Konica Minolta worden aanbevolen. Alle technische gegevens zijn gebaseerd op
kennis van het moment van printen. Technische wijzigingen voorbehouden.
Develop en ineo zijn gedeponeerde merken/productnamen van Konica Minolta
Business Solutions Europe GmbH.
Alle overige merk- en productnamen zijn gedeponeerde merken of productnamen
van de desbetreffende fabrikanten. Konica Minolta is op geen enkele wijze aansprakelijk voor deze producten.
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