
ineo+ 3110
kleur | 31 ppm



In kantoren met beperkte ruimte is een compact systeem voor printen, kopiëren en scannen de ideale 
“one fits all”-oplossing. De nieuwe ineo+ 3110 van Develop combineert diversiteit met functies die de 
kantoorworkflows reguleren en de productie een krachtige impuls geven. Kies de configuratie van 
het apparaat die het beste bij uw specifieke wensen aansluit en bespaar vervolgens tijd bij de uitvoe-
ring van routinetaken. Precies datgene waarin in uw kleine team of kantoor behoefte bestaat! 

Kies alleen functies die u 
echt nodig hebt  
Sommige compacte kantoorsystemen hebben functies 
waarop u niet echt zit te wachten.Weer andere kunnen 
niet worden uitgebreid met functies die u juist wél 
wenst. De ineo+ 3110 is anders. Zijn basisfuncties – prin-
ten, kopiëren en scannen – kunnen met extra functio-
naliteit worden uitgebreid. Zo kan het systeem worden 
voorzien van faxfunctionaliteit en met de mogelijk-
heid van het printen van Unicode fonts en barcodes. 
Voor accounting toepassingen kan het systeem worden 
uitgerust met een kaartlezer. In een klein team, een 
specifiek kantoor of thuiskantoor zorgt deze flexibili-
teit ervoor dat u precies het systeem krijgt dat u nodig 
hebt. Het houdt ook in dat in een grotere bedrijfsomge-
ving de ineo+ 3110 kan worden afgestemd op grote kan-
toorsystemen (bijv. A3-printers) waardoor document-
stromen worden gestandaardiseerd. En hierdoor ver-
mindert u aanzienlijk de werklast van uw IT-beheerder. 

Stroomlijn uw kantoorworkflows
Alhoewel een kantoor helemaal zonder papier niet 
mogelijk is, worden alle efficiënte workflows nu gedi-
gitaliseerd. Dat heeft als gevolg dat talloze papieren 
documenten gescand en zorgvuldig gearchiveerd moe-
ten worden. Dit is met conventionele middelen een 
tijdrovende taak. Develop biedt echter diverse software- 
tools om het digitaliseringsproces vanaf een ineo+ 3110 
te versnellen. U kunt documenten rechtstreeks scannen 
naar een e-mailaccount, FTP-server, harde schijf, archief 
of andere netwerkbestemming van uw keuze. Hiermee 
vergroot u echt de efficiëntie van uw kantoor.

ineo+ 3110 met extra lade (PF-P14) en onderkast (SCD-25)

Het kantoorsysteem  
dat aan al uw 
behoeften voldoet  



Bespaar tijd in uw 
dagelijkse taken
Een kantoorapparaat dat documenten snel verwerkt 
en afdrukt vormt een echte tijdsbesparing voor uw 
dagelijkse taken. En precies met dat doel voor ogen is 
de ineo+ 3110 ontworpen. Het apparaat bezit een hoog-
waardige Develop-controller. In de standaardmodus 
dubbelzijdig afdrukken realiseert het een uitvoer van 
31 pagina’s per minuut in kleur of zwart-wit en is 
ondanks zijn zeer compacte afmeting in staat om een 
indrukwekkende productieverhogende prestatie te 
leveren. Met de ineo+ 3110 bespaart u dus niet alleen 
tijd in routinekantoortaken, maar ook ruimte in een 
klein kantoor. 

SCD-25
Onderkast

HD-P06
Harde schijf

EH-C591
Offline nieteenheid

FK-512
Faxkaart

MK-P04
Fax-inbouwkit

SX-BR-4600
Draadloos LAN

1 GB geheugen-
uitbreiding

LK-111
ThinPrint

ID-kaartlezer voor 
diverse kaarttech-
nologieen

LK-108
OCR-fonts (A & B)

LK-107
Unicode  
lettertypen

LK-106
Barcodefonts

PF-P14
Cassette met 500 vel 

Verspil geen energie 
en papier meer
Dankzij deze standaard-duplex-unit halveert u het 
papierverbruik tijdens het afdrukken of kopiëren in 
hoge volumes.En het blijft niet alleen bij deze geld -
besparende en milieuvriendelijke eigenschap. De ineo 
HD-polymeertoner bestaat gedeeltelijk uit biomassa 
en bespaart energie dankzij een lagere fixeertempera-
tuur. U bespaart ook geld dankzij de energiebesparen-
de prestaties. Zo verbruikt het apparaat slechts 3 W in 
de slaapstand. De certificeringen Blue Angel en Energy 
Star zijn bewijzen voor de milieuvriendelijke eigen-
schappen van het apparaat. Maar voor u is het belang-
rijk om te weten dat u uiteindelijk geld bespaart en 
dat uw nieuwe ineo+ 3110 qua milieuvriendelijkheid 
hoge ogen gooit.



ineo+ 3110
Algemene gegevens
Type machine
Desktopsysteem

Print- en kopieersnelheid  
> A4
Max. 31/31 ppm (kleur/zwart-wit)

Printsysteem
Laser

Gradaties
256

Papierlade
> Standaard: 350 vel, max. 850 vel
> Cassette 250 vel (A6–A4, 60–210 g/m2)
> Handinvoer 100 vel (A6–A4+, 60–210 g/m2)   
 voor standaardpapier, enveloppen, dik papier

Papierformaat
Max. 216 x 356 mm

Afdrukbaar gebied 
Max. 207,6 x 347,6 mm

Opwarmtijd
minder dan 36 seconden     

Afmetingen (b x h x d)
447 x 544 x 500 mm (basissysteem)

Gewicht
29,5 kg (zonder opties en verbruiksmaterialen)

Voeding
230 V / 50/60 Hz

Printerspecificaties 
Controller
Geïntegreerde 1,066 GHz-controller

Geheugen
1 GB RAM, max 2 GB
optioneel: 320 GB HDD

Resolutie
1200 x 1200 dpi (max.)

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

Emulatie
Standaard: PCL5e/c, PCL6, PS 3
optioneel: XPS

Interfaces
Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0, 
Host USB (USB Drive Printing)

Stuurprogramma
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

Printspecifi caties
Dubbelzijdig, overlay, watermerk, N-up, poster, 
boekje, beveiligd printen

optioneel: Direct afdrukken van TIFF, XPS, PDF, 
JPEG, OOXML (PPTX, DOCX, XLS), USB Direct Print

Scanspecificaties
Scantype
Scan-to-eMail (Scan-to-Me)
Scan-to-SMB (Scan-to-Home)
Scan-to-FTP
Scan-to-USB
Scan-to-HDD (optioneel HDD vereist)
Scan-to-DPWS
Network Twain scan

Resolutie
Max. 600 x 600 dpi optische resolutie

Scansnelheid
Max. 30 ipm (kleur/zwart-wit)

Formaat originelen
Max. A4

Scanformaten
TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS 
(optioneel HDD vereist)

Kopieerspecificaties  
Documentinvoer
> Dubbelzijdige documentinvoer (standaard)
> 50 vel
> 50–110 g/m2

Vergroten en verkleinen
25–400 % in stappen van 1 %

Eerste A4-kopie
15/13 seconden (kleur/zwart-wit)

Geheugen
1 GB RAM (optioneel: 2 GB)

HDD
optioneel 320 GB HDD

Resolutie
600 x 600 dpi

Kopieerfuncties
dubbelzijdig, elektronisch sorteren, 
ID-kaart kopiëren, 2/4-in 1, postermodus

Faxspecificaties (optioneel)
Compatibiliteit
Optioneel G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

Overdrachtsnelheid
33,6 kBit/s, 3 seconden ITU-N0. 1

Faxgeheugen
Maakt gebruik van kopieergeheugen

Faxfuncties
PC-fax, fax doorzenden naar e-mail/fax, 
uitgesteld verzenden

Opties 

> Cassette met 500 vel (A4; 60–90 g/m2)
> Faxkit
> Fax-inbouwkit
> Draadloos LAN
> 1 GB geheugenuitbreiding
> Offl ine nieteenheid
> 320 GB HDD
> Onderkast
> ID-kaartlezer
> LK-106 i-Option-licentie
> LK-107 i-Option-licentie
> LK-108 i-Option-licentie
> LK-111 i-Option-licentie

Softwareoplossingen 

> Data Administrator
> Enterprise Device Manager
> Enterprise Account Manager (optioneel)
> Enterprise Authentication Manager (optioneel)
> WebConnection 
> ineo Remote Care (optioneel)

Alle gegevens met betrekking tot de papiercapaciteit van de documentinvoer, 

de accessoires voor de verwerking en de papiercassettes gaan uit van een papier-

gewicht van 80 g/m2, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

Alle gegevens met betrekking tot de print-, scan- of faxsnelheid gaan uit van papier 

van A4-formaat met een papiergewicht van 80 g/m2, tenzij uitdrukkelijk anders ver-

meld. Alle gegevens met betrekking tot het papiergewicht gelden voor media die 

door Konica Minolta worden aanbevolen. Alle technische gegevens zijn gebaseerd op 

kennis van het moment van printen. Technische wijzigingen voorbehouden.

Develop en ineo zijn gedeponeerde merken/productnamen van Konica Minolta 

Business Solutions Europe GmbH. 

Alle overige merk- en productnamen zijn gedeponeerde merken of productnamen 

van de desbetreffende fabrikanten. Konica Minolta is op geen enkele wijze aanspra-

kelijk voor deze producten.
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