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Kancelářské zařízení,
které splní všechny 
vaše potřeby
V menších kancelářích je kompaktní tiskárna-kopírka-skener ideálním řešením, které 
sedne každému. Nové ineo+ 3110 od společnosti Develop kombinuje flexibilitu funkcí 
s funkcemi, které zefektivňují pracovní postupy a zvyšují produktivitu zaměstnanců. 
Zvolte si takovou konfiguraci, která nejlépe vyhoví vašim potřebám a ušetří váš čas při 
každodenní práci.

Funkce, které opravdu využijete 
Některé kompaktní kancelářské systémy jsou 
napěchovány zbytečnými funkcemi, které však nikdy 
nepoužijete. Jiné zase nelze rozšířit o funkce, které 
potřebujete k práci. ineo+ 3110 na to jde jinak. Jeho 
základní funkce - tisk, kopírování a skenování - lze 
jednoduše doplnit tak, aby plně vyhovovaly vašim 
potřebám. Přidejte třeba fax, tisk čárových kódů 
a Unicode znaků nebo funkci účtování uživatelů 
pomocí čtečky bezkontaktních karet. Pokud pracujete 
v menším týmu nebo třeba z domu, ineo vám zajistí 
přesně to, co zrovna potřebujete. To také znamená, že 
ve větších firmách ineo+ 3110 výborně doplňuje 
výkonné A3 multifunkční zařízení. A to ušetří spoustu 
práce nejen vašemu IT správci.

Zjednodušte si pracovní postupy
Ačkoliv kanceláře se v dnešní době stále bez papíru 
neobejdou, je snaha všechny pracovní postupy 
digitalizovat. Vzniká tak požadavek na skenování 
a správnou archivaci velkého počtu dokumentů - tato 
činnost je za pomoci obvyklých prostředků časově 
náročná. Develop ineo+ 3110 nabízí různé softwarové 
nástroje k urychlení procesu digitalizace. Můžete 
například skenovat dokumenty přímo na váš email, 
FTP server, pevný disk, do archivu nebo na jakékoliv 
místo v síti, které vás napadne. A to zcela nepochybně 
zvýší efektivitu vaší práce.

ineo+ 3110 s přídavnou kazetou na papír (PF-P14) 

a stolkem (SCD-25)



Ušetřete čas při každodenní práci
Kancelářské zařízení, které zpracovává a tiskne 
dokumenty dostatečně rychle, dokáže skutečně ušetřit 
čas při každodenní činnosti. A přesně takto je nové 
ineo+ 3110 navrženo. Vysoce výkonný Develop 
kontroler s přehledem zvládá barevný i černobílý tisk 
rychlostí až 31 stran za minutu a to jak jednostranně, 
tak i oboustranně. Získáte tím vysoce výkonné 
zařízení s kompaktními rozměry. ineo+ 3110 vám tak 
ušetří nejen čas při rutinních činnostech, ale taky 
místo ve vaší kanceláři.

SCD-25
stolek pod stroj

HD-P06
pevný disk

EH-C591
externí sešívačka

FK-512
faxový modul

MK-P04
montážní sada 
faxu

SX-BR-4600
Wi-Fi modul

1 GB rozšíření 
paměti

LK-111
ThinPrint 
klient

bezkontaktní čtečka 
karet
různé technologie

LK-108
tisk OCR 
písem

LK-107
tisk Unicode
písem

LK-106
tisk čárových 
kódů

PF-P14
kazeta 
na 500 listů

Neplýtvejte energií a papírem
Díky oboustrannému tisku ve standardu budou při 
velkých tiskových objemech náklady na papír 
poloviční. Tohle ale není jediná funkce, která šetří 
peníze a zároveň životní prostředí. Polymerovaný 
toner ineo HD je částečně vyrobený z biomasy a díky 
nižší zapékací teplotě výrazně snižuje spotřebu stroje. 
Multifunkční zařízení je úsporné také samo o sobě - 
v režimu spánku spotřebuje pouze 3 W. Důkazem 
energetické nenáročnosti jsou ostatně certifikáty Blue 
Angel a Energy Star.



ineo+ 3110
SYSTÉM

Typ zařízení

barevné multifunkční zařízení A4

Rychlost tisku a kopírování 

> 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)  

 na standardní papír, obálky a silný papír

Formáty papíru 

max. 216 x 356 mm

Potisknutelná oblast 

max. 207,6 x 347,6 mm   

Rozměry (š × h × v)

447 x 544 x 500 mm (bez příslušenství)

Paměť

1 GB RAM (volitelně: 2 GB)

Pevný disk

volitelně 320 GB

Hmotnost

29,5 kg      

(bez příslušenství a spotřebního materiálu)

Napájení  

220 – 240 V; 50/60 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 10/100/1000 BaseT, USB 2.0,  

USB host (pro tisk z USB disku)

Ovladače

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, zabezpečený tisk

volitelně: přímý tisk souborů TIFF, XPS, PDF, 

JPEG, OOXML (PPTX, DOCX, XLS), přímý tisk z USB 

SKENOVÁNÍ 

Režimy skenování 

sken do emailu

sken do složky v síti (SMB)

sken na FTP

sken do USB

sken na HDD (vyžaduje volitelný pevný disk)

sken do DPSW

síťový TWAIN

Rozlišení

max. 600 x 600 dpi

Rychlost skenování

až 30 str/min (barevně/černobíle)

Formáty originálů

max. A4

Formáty souborů

TIFF, PDF, kompaktní PDF, JPEG,  

XPS (vyžaduje volitelný pevný disk)

KOPÍROVÁNÍ  

Podavač originálů 

> oboustranný podavač originálů (standardně)

> 50 listů

> 50–110 g/m2

Zoom

25–400 %  (v krocích 1%)

Doba první kopie

15/13 s (barevně/černobíle)

Rozlišení

600 x 600 dpi

Kopírovací funkce

oboustranné kopírování, elektronické třídění, 

kopie průkazu, 2/4-v-1, režim plakátu

FAX (VOLITELNĚ)   

Kompatibilita 

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

Přenosová rychlost

cca 3 s (33,6 kBit/s, ITU-N0. 1)

Paměť faxu 

využívá systémovou paměť

Faxové funkce

PC-Fax, přesměrování faxu na email/fax,  

odložený fax

PŘÍSLUŠENSTVÍ

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

> faxový modul

> montážní sada faxu

> Wi-Fi modul

> 1 GB rozšíření paměti

> externí sešívačka

> 320 GB pevný disk

> stolek pod stroj

> bezkontaktní čtečka karet

> tisk čárových kódů

> tisk Unicode písem

> tisk OCR písem

> ThinPrint klient 

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


