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farebne | 31 str/min



Vaša osobná 
tlačiareň

Tlačiareň iba pre vás - a vaše špecifické požiadavky. Potrebujete na poslednú chvíľu vytlačiť 

dôležitý report? Chcete vytlačiť dôverný dokument, ktorý by nikto iný nemal vidieť? Žiadny 

problém. ineo+ 3100P splní požiadavky každého, kto potrebuje rýchlu, spoľahlivú a kompaktnú 

farebnú tlačiareň, ktorá ideálne dopĺňa väčšie multifunkčné kancelárske zariadenia. Ľahko sa 

zmestí aj na to najmenšie miesto a aj pri nízkych nákladoch na tlač zaobstaráte výtlačky 

excelentnej kvality. Energetická šetrnosť a úspora papiera navyše zvyšuje ekologický kredit tejto 

tlačiarne - čo dokazuje certifikácia Blue Angel a Energy Star.

Produktívne zariadenia
Osobná tlačiareň je užitočná pre každého, kto 
potrebuje dokument vytlačiť buď rýchlo, alebo dôverne 
- prípadne oboje - či už sa jedná o riaditeľa, finančné 
oddelenie alebo obchodného zástupcu pracujúceho  
z domu. Problém je, že veľa stolových tlačiarní je 
pomalých, čo sa týka spracovania a tlače dokumentov. 
ineo + 3100P však bolo navrhnuté tak, aby splnilo 
požiadavky aj náročných užívateľov. Výkonný tlačový 
kontrolér zabezpečuje tlač rýchlosťou až 31 strán za 
minútu čiernobielo aj farebne. A čo viac, rovnaká 
rýchlosť je zachovaná aj pri obojstrannej tlači, ktorá 
šetrí papier aj čas. Rýchle, efektívne a kompaktné - 
ineo+ 3100P je skrátka vysoko produktívne zariadenie, 
ktoré navyše zaberie len málo miesta na vašom stole.

ineo+ 3100P s prídavným zásobníkom na 500 listov 

(PF-P14) a jednoduchým stolíkom (SCD-25)



Jednoduchá integrácia
V dnešnej dobe používa väčšina stredne veľkých alebo 
veľkých firiem jednu alebo viac multifunkčných kan-
celárskych zariadení formátu A3, ktoré sú využívané 
celým oddelením. Sieťová tlačiareň ineo+ 3100P je  
ideálnym doplnkom ku každému A3 zariadeniu, preto-
že rieši požiadavky na potreby tlače osobných dát jed-
notlivcov aj malých pracovných skupín. Keďže využí-
va rovnaký najmodernejší tlačový kontrolér ako veľké 
zariadenia ineo, je možné ineo+ 3100P jednoducho 
integrovať ako satelitný systém do akéhokoľvek väč-
šieho tlačového prostredia. Táto osobná tlačiareň 
môže byť tiež vybavená radom ďalších funkcií - je 
možné napríklad tlačiť zabezpečene alebo monitoro-
vať tlačové úlohy.

Energetická šetrnosť
Je jasné, že s každým ďalším kancelárskym 
zariadením rastie spotreba elektrickej energie  
a papiera vo firme. ineo+ 3100P však pomáha znížiť 
spotrebu energie a papiera na minimum. 
Polymerizovaný toner Simitri HD je ekologický, 
pretože je čiastočne vyrobený z biomasy a má veľmi 
nízku zapekaciu teplotu, čo spôsobuje dosiahnutie 
výrazne nižšej spotreby. Navyše, spotreba energie 
tejto tlačiarne je veľmi nízka a v režime spánku 
dosahuje len 3 W. Pri bežnej prevádzke ušetríte veľa 
papiera vďaka štandardnej funkcii obojstrannej 
tlače. Vďaka ekonomickým prevádzkovým nákladom 
a inteligentnej ekologickej koncepcii je tlačiareň 
certifikovaná ekologickými štandardmi, ako je 
Energy Star.

SCD-25
jednoduchý stolík

HD-P06
pevný disk

EH-C591
samostatná 
zošívačka

SX-BR-4600
Wi-Fi adaptér

rozšírená 
pamäť 1 GB

LK-111
ThinPrint

bezkontaktná 
čítačka kariet
rôzne technológie

LK-108
tlač OCR 

LK-107
Unicode

LK-106
čiarové kódy

PF-P14
zásobník 
na 500 listov



ineo+ 3100P
SYSTÉM

Typ zariadenia

farebná tlačiareň A4

Rýchlosť tlače

> A4

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

Systém tlače

laserový

Gradácia

256 odtieňov

Vstup papiera 

> štandardne: 350 listov, max.: 850 listov

> zasobník na 250 listov  

 (A6–A4, 60–210 g/m2)

> ručný podávač na 100 listov (A6–A4+,   

 60–210 g/m2) pre štandardný papier,   

 recyklovaný papier, štítky, hrubý papier, lesklý  

 papier, obálky

Formáty papiera 

max. 216 x 356 mm

Potlačiteľná oblasť 

max. 207,6 x 347,6 mm

Doba zahrievania 

menej než 36 sek. 

Pamäť 

štandardne 1 GB, max. 2 GB

Pevný disk     

320 GB (voliteľne)    

Rozmery (š × h × v)

447 x 544 x 350 mm (bez príslušenstva)

Hmotnosť

cca 23,5 kg (bez príslušenstva a spotrebného 

materiálu)

Napájanie 

230 V / 5o/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, PS3,  

voliteľne: XPS

Rozhranie    

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

(tlač z USB)

Ovládače

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

Tlačové funkcie

obojstranná tlač, sútlač, vodoznak, viac strán na 

jednu, plagát, brožúra, priama tlač z USB

voliteľne: priama tlač súborov PDF/JPEG/TIFF/

XPS a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) 

 

PRÍSLUŠENSTVO 

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

> rozšírená pamäť 1 GB

> pevný disk 320 GB

> čítačka bezkontaktných kariet 

> LK-106 čiarové kódy

> LK-107 Unicode

> LK-108 tlač OCR

> LK-111 ThinPrint®

> Wi-Fi adaptér

> jednoduchý stolík 

Cloud Printing  Ready

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.


