
ineo+ 3100p
barevně | 31 str/min



Vaše osobní 
tiskárna

Tiskárna pouze pro vás – a vaše specifické pracovní požadavky. Potřebujete na poslední chvíli  

vytisknout důležitý report? Chcete vytisknout důvěrný dokument, který by nikdo jiný neměl vidět? 

Žádný problém. ineo+ 3100p bylo navrženo tak, aby splnilo požadavky každého, kdo potřebuje 

rychlou, spolehlivou a kompaktní barevnou tiskárnu, která v ideálním případě doplňuje větší 

multifunkční kancelářská zařízení. Snadno se vejde i na to nejmenší místo a i při nízkých 

nákladech na tisk pořídíte výtisky excelentní kvality. Energetická šetrnost a úspora papíru navíc 

zvyšují ekologický kredit této tiskárny - to ostatně dokazuje certifikace Blue Angel a Energy Star.

Produktivní zařízení
Osobní tiskárna je užitečná pro každého, kdo potřebuje 
dokument vytisknout buď rychle, nebo důvěrně - a  
nebo oboje – ať už se jedná o ředitele, finanční 
oddělení nebo obchodního zástupce pracujícího 
z domu. Problém je, že mnoho stolních tiskáren je 
pomalých co se týká zpracování a tisku dokumentů. 
ineo+ 3100p však bylo navrženo tak, aby splnilo 
požadavky i náročných uživatelů. Výkonný tiskový 
řadič zajišťuje tisk rychlostí až 31 stran za minutu 
černobíle i barevně. Co víc, stejná rychlost je 
zachovaná i při oboustranném tisku, který šetří papír 
a čas. Rychlé, efektivní a velice kompaktní – ineo+ 
3100p je zkrátka vysoce produktivní zařízení, které 
navíc zabere jen málo místa na vašem stole.  

ineo+ 3100P s přídavnou kazetou na 500 listů (PF-

P14) a stolkem pod stroj (SCD-25)



Jednoduchá integrace
V dnešní době používá většina středních nebo velkých 
firem jednu nebo více multifunkčních kancelářských 
zařízení formátu A3, která jsou využívána z pravidla 
celým oddělením. Síťová tiskárna ineo+ 3100p je 
ideálním doplňkem ke každému A3 zařízení, protože 
řeší požadavky na potřeby tisku osobních dat 
jednotlivců nebo malých pracovních skupin. Jelikož 
využívá stejný nejmodernější tiskový řadič jako velké 
ineo systémy, lze ineo+ 3100p jednoduše integrovat 
jako satelitní systém do jakéhokoliv většího tiskového 
prostředí.  Tato osobní tiskárna může být také 
vybavena řadou dalších funkcí - lze například tisknout 
zabezpečeně nebo monitorovat tiskové úlohy.

Energetická šetrnost
Je jasné, že s každým dalším kancelářským zařízením 
roste spotřeba elektrické energie a papíru ve firmě. 
ineo+ 3100p však pomáhá snížit spotřebu energie 
a papíru na minimum. Polymerovaný toner Simitri 
HD je ekologický, protože je částečně vyroben 
z biomasy a má velice nízkou zapékací teplotu, čímž 
stroj ve výsledku dosahuje výrazně nižší spotřeby. 
Navíc, spotřeba energie této tiskárny je už tak velice 
nízká a v režimu spánku dosahuje pouhé 3 W. Při 
běžném provozu navíc ušetříte spoustu papíru díky 
standardní funkci oboustranného tisku. Díky 
ekonomickým provozním nákladům a inteligentní 
ekologické koncepci je tiskárna certifikována 
ekologickými standardy, jako je Energy Star.
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ineo+ 3100p
SYSTÉM

Typ zařízení

barevná tiskárna A4

Rychlost tisku

> A4

max. 31/31 str/min (barevně/černobíle)

Systém tisku

laserový

Gradace

256 odstínů

Vstup papíru 

> standardně: 350 listů, max.: 850 listů

> kazeta na 250 listů  

 (A6–A4, 60–210 g/m2)

> boční vstup na 100 listů (A6–A4+,   

 60–210 g/m2) pro standardní papír,   

 recyklovaný papír, štítky, silný papír, lesklý  

 papír, obálky

Formáty papíru 

max. 216 x 356 mm

Potisknutelná oblast 

max. 207,6 x 347,6 mm

Doba zahřívání 

méně než 36 s 

Paměť 

standardně 1 GB, max. 2 GB

Pevný disk     

320 GB (volitelně)    

Rozměry (š × h × v)

447 x 544 x 350 mm (bez příslušenství)

Hmotnost

cca 23,5 kg (bez příslušenství a spotřebního mate-

riálu)

Napájení 

230 V / 5o/60 Hz 

 

TISK

Rozlišení

1 200 x 1 200 dpi

Síťové protokoly

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

HTTP, HTTPS

Tiskové jazyky

standardně: PCL5e/c PCL6, PS 3,  

volitelně: XPS

Rozhraní    

Ethernet 10/100/1 000-Base-T, USB 2.0, USB host 

(tisk z USB disku)

Ovladače

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

Tiskové funkce

oboustranný tisk, přetisk, vodoznak, N-v-1, režim 

plakátu, brožura, přímý tisk z USB

volitelně: přímý tisk souborů PDF/JPEG/TIFF/XPS 

a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) 

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

> kazeta na 500 listů (A4; 60–90 g/m2)

> rozšířená paměť 1 GB

> pevný disk 320 GB

> čtečka bezkontaktních karet 

> LK-106 tisk čárových kódů

> LK-107 tisk Unicode písem

> LK-108 tisk OCR písem

> LK-111 ThinPrint® klient

> Wi-Fi modul

> stolek pod stroj 

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


