
ineo+ 3350
barevně | 33 str/min



Nová
generace 

barevné A4 multifunkce

Až do teď postrádaly multifunkční zařízení A4 užitečné funkce. Jedinou možností, jak zajistit 

široký rozsah vlastností, důležitých funkcí a zároveň vysokou míru komfortu bylo investovat 

do nákladnějšího A3 stroje. Tomu je teď konec. Se zařízením ineo+ 3350 získáte kancelářskou 

multifunkci formátu A4 doslova napěchovanou funkcemi, která hravě pokryje veškeré 

potřeby malých firem všech možných oblastí podnikání.

Ovládání jako na tabletu
Intuitivní, snadno pochopitelný koncept ovládání 
zajišťuje, že je použití stejně snadné, jako u vašeho 
chytrého telefonu nebo tabletu. Kapacitní 7palcový 
dotykový displej u ineo+ 3350 přichází s dobře 
známými gesty, jako je tažení švihem a zvětšení 
resp. zmenšení fotografie roztažením resp. sevřením 
dvou prstů. A díky nové struktuře navigační nabídky 
si můžete prohlédnout všechny funkce najednou 
a požadovaná nastavení vybrat pomocí několika 
kliknutí. V dnešní době téměř každý člověk vlastní 
chytrý telefon nebo tablet a díky tomu se i nezkušený 
uživatel bude se systémem ineo okamžitě cítit jako 
ryba ve vodě.

Ekologická šetrnost
Stále více firem si uvědomuje, jak důležitá je úspora 
elektrické energie u kancelářských zařízení, která běží 
celý den a dost možná také celou noc. Toto je jedna 
z výhod ineo+ 3350. Průměrná týdenní spotřeba je 
velice nízká a v režimu spánku se spotřeba blíží nule. 
Jedná se o klíčový faktor z pohledu celkových nákladů 
na zařízení, stejně jako skutečnost, že je zařízení 
vyrobeno z ekologicky šetrných materiálů. A to 
znamená, že řada DEVELOP ineo+ 3350 přináší úsporu 
nejen životnímu prostředí, ale také zvyšuje ekologický 
kredit svého majitele. Koneckonců, ineo+ 3350 splňuje 
certifikace Energy Star a Blue Angel - obě mezinárodně 
uznávané normy v oblasti životního prostředí. 



DK-P03
stolek pod stroj

PF-P13
kazeta 
na 500 listů

MK-P02
montážní sada

MK-738
montážní sada

KP-101
číselnice

FS-P03
externí sešívačka

WT-P02
pracovní deska

SX-BR-4600
Wi-Fi modul

LK-111
ThinPrint 

klient

LK-108
tisk OCR 

písem

LK-107
tisk Unicode 

písem

LK-106
tisk čárových 

kódů

bezkontaktní 
čtečka karet 
různé technologie

FK-512
faxový modul

PF-P13
kazeta 
na 500 listů

Plně vybavená A4 multifunkce
Každá multifunkce A4 je nějaká, jen ne plně 
vybavená. Pokud chcete zvýšit produktivitu 
každodenní kancelářské práce a optimalizovat vaše 
pracovní postupy, jsou užitečné funkce naprosto 
nezbytné.  ineo+ 3350 proto nabízí sadu těch 
nejpotřebnějších funkcí a to již ve standardní 
konfiguraci. Ta zahrnuje rychlost tisku 33 str/min, 
vstupní kapacitu papíru na 650 listů, 1 GB paměti 
a pevný disk 320 GB, oboustranný automatický 
podavač originálů, tiskový řadič s podporou jazyků 
PCL a PostScript a další chytré funkce jako je 
například tisk nejpoužívanějších kancelářských 
dokumentů ve Wordu, Excelu nebo PDF souborů 
přímo z USB flash disku.

 Co získáte
• Vyšší produktivitu
 tím, že ušetříte čas při každodenní práci

• Ušetříte své peníze
 díky velice nízké spotřeba energie

• Více zábavy při každodenní práci
 díky snadnému a intuitivnímu ovládání



ineo+ 3350
SYSTÉM

Typ zařízení

barevné multifunkční zařízení A4

Rychlost tisku a kopírování

> A4

max. 33 str/min (barevně/černobíle)

Systém tisku

laserový

Gradace

256 odstínů

Vstup papíru 

> standardně: 650 listů, max. 1 650 listů

> univerzální kazeta na 550 listů 

 (A6–A4, 60–210 g/m2)

> boční vstup na 100 listů (A6–A4, 60–210 g/m2)  

 pro standardní papír, recyklovaný papír, silný  

 papír, obálky, štítky, pohlednice

Formáty papíru 

max. 216 x 356 mm

Potisknutelná oblast 

207,5 x 347,2 mm

Doba zahřívání 

cca 30 s    

Rozměry (š × h × v)

555 x 584 x 603 mm (bez příslušenství)

Hmotnost

cca 47,5 kg (bez příslušenství/včetně spotřebního 

materiálu) 

Napájení 

220–240 V / 5o/60 Hz 

Spotřeba energie 

špičkový odběr do 1,7 kW (systém) 

typická týdenní spotřeba el. energie TEC 2,1 kWh

Paměť     

1 GB

Pevný disk     

320 GB

 

TISK 

Rozlišení

600 x 600 dpi    

1 200 x 1 200 dpi

Síťové protokoly

TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP,  

HTTP, HTTPS

Tiskové jazyky

PCL 5e/c, PCL XL Ver. 3.0, PostScript 3, XPS   

ver. 1.0, OpenXPS, PDF 1.7

Rozhraní    

Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX/1 000-Base-T, 

USB 2.0, USB host (tisk z USB disku/skenování 

na USB disk)

Ovladače

Windows XP (32/64), Windows Vista (32/64), 

Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64),  

Windows Server 2003 (32/64), Windows Server 

2003 R2 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), 

Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, 

Macintosh OS X ver. 10.2.8 a novější, Linux

Tiskové funkce

přímý tisk souborů TIFF, XPS, PDF a OOXML 

(DOCX, XLSX, PPTX); zabezpečený tisk; 

kombinace; n-v-1; režim plakátu; brožura; 

vodoznak 

 

SKENOVÁNÍ

Režimy skenování 

sken do emailu/FTP/SMB (PC)/USB/HDD/

WebDAV, síťový TWAIN

Rozlišení

max. 600 x 600 dpi

Rychlost skenování

až 35/35 str/min (černobíle/barevně)

Formáty originálů

max. A4

Formáty souborů

JPEG, TIFF, PDF, PDF/A (1b), kompaktní PDF, XPS

Cílové adresy

max. 2 100 (jednotlivé + skupiny) 

 

KOPÍROVÁNÍ 

Podavač originálů 

> oboustranný podavač originálů (standardně) 

> 50 listů (50–128 g/m2), A5–A4

Vícenásobné kopie

1–999

Zoom

25–400 % (v krocích 0,1%)

1. kopie A4

10,0/9,0 s (barevně/černobíle)

Rozlišení

600 x 600 dpi

Kopírovací funkce

elektronické třídění; vícenásobná úloha; 

přizpůsobení obrazu (kontrast, ostrost, sytost); 

zkušební kopie; režim přerušení; barevný režim; 

oddělené snímání; třídění/skupinkování; 

kombinace; výběr originálu; kopírování průkazu; 

2-v-1; 4-v-1 

FAX (VOLITELNĚ) 

Kompatibilita 

Super G3/MH, MR, MMR, JBIG

Přenosová rychlost 

cca 3 s (A4, V.34, 33,6 kb/s, JBIG)

Paměť faxu 

využívá systémovou paměť

Faxové funkce

odložený fax, PC-Fax, přesměrování faxu,  

až 400 přednastavení 

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

> max. 2 kazety na 500 listů (A4; 60–90 g/m2)

> stolek pod stroj

> externí sešívačka (sešívá v rohu 20 listů)         

> pracovní deska

> číselnice

> faxový modul (včetně montážní sady)

> čtečka karet (včetně montážní sady)

> tisk čárových kódů

> tisk Unicode písem

> tisk OCR písem

> ThinPrint klient

> Wi-Fi modul 

 

Cloud Printing  Ready

Všechny údaje, týkající se kapacity papíru podavače dokumentů, příslušenství pro 

dokončování, zásobníků a kazet se vztahují k papíru o gramáži 80 g/m2, pokud není 

výslovně uvedeno jinak. Všechny údaje týkající se rychlosti tisku, skenování nebo 

faxování se vztahují k papíru formátu A4 o gramáži 80 g/m2, pokud není výslovně 

uvedeno jinak. 

Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír 

gramáže 80 g/m2. Všechny údaje o gramáži papíru platí pro média, doporučená 

výrobcem. Všechny technické údaje odpovídají informacím, dostupným v okamžiku 

tvorby materiálu. Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny. 

DEVELOP a ineo jsou registrované značky / názvy produktů, vlastněné společností 

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH. 

Všechny ostatní značky nebo názvy produktů jsou registrované ochranné známky 

nebo ochranné názvy produktů a jejich příslušných výrobců. Konica Minolta za tyto 

produkty nepřijímá žádnou odpovědnost nebo záruku.

www.develop.cz


