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Zariadenie,
ktoré splní všetky
vaše potreby
V menších kanceláriách je kompaktné zariadenie určené pre tlač, kopírovanie
a skenovanie ideálnym riešením, ktoré sadne každému. Nové ineo+ 3110 od spoločnosti
Develop kombinuje flexibilitu s funkciami, ktoré zefektívňujú pracovné postupy a zvyšujú
produktivitu zamestnancov. Zvoľte si takú konfiguráciu, ktorá najlepšie vyhovuje vašim
potrebám a ušetrí váš čas pri každodennej práci.

Funkcie, ktoré naozaj využijete
Niektoré kompaktné kancelárske zariadenia sú
preplnené zbytočnými funkciami, ktoré nikdy
nepoužijete. Iné zas nemôžete rozšíriť o funkcie, ktoré
potrebujete k práci. ineo+ 3110 na to ide inak. Jeho
základné funkcie - tlač, kopírovanie a skenovanie môžete jednoducho doplniť, aby plne vyhovovali
vašim potrebám. Pridajte napríklad fax, tlač čiarových
kódov a Unicode znakov alebo funkciu účtovania
používateľov pomocou čítačky bezkontaktných kariet.
Ak pracujete v menšom tíme alebo napríklad z domu,
ineo vám zaistí presne to, čo práve potrebujete. To tiež
znamená, že vo väčších firmách ineo+ 3110 výborne
dopĺňa výkonné A3 multifunkčné zariadenie. A to
ušetrí veľa práce nielen vášmu IT správcovi.

Zjednodušte si pracovné postupy
Hoci sa kancelárie v dnešnej dobe bez papiera stále
nezaobídu, je snaha všetky pracovné postupy
digitalizovať. Vzniká tak požiadavka na skenovanie
a správnu archiváciu veľkého počtu dokumentov - čo
je pomocou obvyklých prostriedkov časovo náročné.
Develop ineo+ 3110 ponúka rôzne softvérové nástroje
na urýchlenie procesu digitalizácie. Môžete napríklad
skenovať dokumenty priamo na váš email, FTP server,
pevný disk, do archívu alebo na akékoľvek miesto
v sieti. A to nepochybne zvýši efektivitu vašej práce.

ineo+ 3110 s prídavným zásobníkom na papier
(PF-P14) a jednoduchým stolíkom (SCD-25)

rozšírená
pamäť 1 GB

SX-BR-4600
Wi-Fi adaptér

EH-C591
samostatná zošívačka

FK-512
faxová
jednotka
LK-106
čiarové kódy

LK-107
Unicode

MK-P04
montážna sada
pre FK-512

HD-P06
pevný disk

LK-108
tlač OCR

PF-P14
zásobník papiera
(500 listov)

bezkontaktná čítačka
kariet
rôzne technológie

Neplytvajte energiou a papierom
LK-111
ThinPrint

SCD-25
jednoduchý stolík

Ušetrite čas pri každodennej práci
Kancelárske zariadenie, ktoré spracováva a tlačí
dokumenty dostatočne rýchlo, dokáže skutočne ušetriť
čas pri každodennej činnosti. A presne takto je nové
ineo+ 3110 navrhnuté. Vysoko výkonný Develop
kontrolér s prehľadom zvláda farebnú aj čiernobielu
tlač rýchlosťou až 31 strán za minútu a to
jednostranne, tak aj obojstranne. Získate tým vysoko
výkonné zariadenie s kompaktnými rozmermi. ineo+
3110 vám tak ušetrí nielen čas pri rutinných
činnostiach, ale tiež miesto vo vašej kancelárii.

Vďaka obojstrannej tlači v štandarde budú náklady na
papier pri veľkých tlačových úlohách polovičné. Toto
ale nie je jediná funkcia, ktorá šetrí peniaze a zároveň
životné prostredie. Polymerizovaný toner ineo HD je
čiastočne vyrobený z biomasy a vďaka nižšej
zapekacej teplote výrazne znižuje spotrebu zariadenia.
Multifunkčné zariadenie je úsporné tiež samo o sebe v režime spánku spotrebuje len 3 W. Dôkazom
energetickej nenáročnosti sú napokon certifikáty Blue
Angel a Energy Star.

ineo+ 3110

Ovládače

FAX (voliteľne)

Windows Vista (32/64)
Windows 7 (32/64)

SYSTÉM

Kompatibilita

Windows 8 (32/64)

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

Windows Server 2003 (32/64)

Prenosová rýchlosť

Typ zariadenia

Windows Server 2008 (32/64)

farebné multifunkčné zariadenie A4

Windows Server 2008 R2

Rýchlosť tlače a kopírovania

Windows Server 2012 (64)

Pamäť faxu

> A4

Windows Server 2012 R2

využíva systémovú pamäť

max. 31/31 str/min (farebne/čiernobielo)

Macintosh OS X 10.x

Faxové funkcie

Linux

PC-Fax, presmerovanie faxu na email/fax,

Citrix

odložený fax

Systém
laserový
Gradácia
256 odtieňov
Vstup papiera
> štandardne: 350 listov, max. 850 listov
> zásobník na 250 listov (A6–A4, 60–210 g/m2)
> ručný podávač na 100 listov (A6–A4+, 60–210
2

g/m ) na štandardný papier, obálky a hrubý
papier
Formáty papiera
max. 216 x 356 mm

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

Tlačové funkcie
obojstranná tlač, sútlač, vodoznak, viac strán na

PRÍSLUŠENSTVO

jednu, plagát, brožúra, zabezpečená tlač

> zásobník papiera 500 listov (A4; 60–90 g/m2)

voliteľne: priama tlač súborov TIFF, XPS, PDF,

> faxová jednotka

JPEG, OOXML (PPTX, DOCX, XLS), priama tlač

> montážna sada pre fax

z USB

> Wi-Fi adaptér
> rozšírenie pamäte 1 GB

SKENOVANIE

> samostatná zošívačka

Režimy skenovania

> 320 GB pevný disk
> jednoduchý stolík

sken do emailu

> bezkontaktná čítačka kariet

sken do priečinka v sieti (SMB)

> čiarové kódy

Potlačiteľná oblasť

sken na FTP

max. 207,6 x 347,6 mm

sken do USB

Rozmery (š × h × v)

sken na HDD (vyžaduje voliteľný pevný disk)

447 x 544 x 500 mm (bez príslušenstva)

sken do DPSW

Pamäť

sieťový TWAIN

1 GB RAM (voliteľne: 2 GB)

Rozlíšenie

Pevný disk
voliteľne 320 GB
Hmotnosť
29,5 kg 					
(bez príslušenstva a spotrebného materiálu)
Napájanie
220 – 240 V; 50/60 Hz

TLAČ
Rozlíšenie
1 200 x 1 200 dpi
Sieťové protokoly
TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP,
HTTP, HTTPS
Tlačové jazyky
štandardne: PCL5e/c, PCL6, PS 3,
voliteľne: XPS

> Unicode
> tlač OCR
> ThinPrint

max. 600 x 600 dpi
Rýchlosť skenovania
až 30 str/min (farebne/čiernobielo)
Formáty originálov
max. A4
Formáty súborov
TIFF, PDF, kompaktné PDF, JPEG,
XPS (vyžaduje voliteľný pevný disk)

KOPÍROVANIE
Podávač originálov
> obojstranný podávač originálov (štandardne)
> 50 listov
> 50–110 g/m2
Mierka
25–400 % (v krokoch po 1%)
Prvá kópia
15/13 s (farebne/čiernobielo)

Rozhranie

Rozlíšenie

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0,

600 x 600 dpi

USB host (pre tlač z USB disku)

Kopírovacie funkcie
obojstranné kopírovanie, elektronické triedenie,
kópia preukazu, 2/4-v-1, plagát

www.develop.sk

- Všetky údaje týkajúce sa kapacity papiera sa vzťahujú na papier formátu A4
s gramážou 80 g/m2.
- Kvalita tlače na hrubé papiere a iné médiá sa môže líšiť od kvality tlače na
papier gramáže 80 g/m2.
- Všetky údaje týkajúce sa rýchlosti skenovania, kopírovania alebo tlače sa
vzťahujú na papier formátu A4, ktorý je skenovaný, kopírovaný alebo tlačený
ako viacstránková úloha, jednostranne.
- Podpora a dostupnosť uvedených údajov a funkcionalít sa môže meniť
v závislosti od operačných systémov, aplikácií, sieťových protokolov ako aj od
siete a systémovej konfigurácie.
- Technické údaje a príslušenstvo sú založené na informáciách dostupných
v čase spracovania tohto prospektu, môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
- Develop nezaručuje bezchybnosť uvedených cien alebo technických údajov.
- Všetky ostatné obchodné a produktové značky môžu byť registrovanými
obchodnými alebo obchodnými značkami ich prípadných držiteľov a sú týmto
uznané.

