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Gyors feldolgozás
A nagy tételű nyomtatási munkák 
feldolgozása és végrehajtása sok időbe telik. 
Ez jelentős mértékű késésekhez vezethet 
egy többfelhasználós környezetben. Minél 
gyorsabban működik a nyomtató, az 
alkalmazottak annál hamarabb térhetnek 
vissza a mindennapi feladataikhoz.
Az esetleges késések elkerülése érdekében 
az ineo 3301P gyors feldolgozóegységgel 
rendelkezik, mely 33 A4-es oldal/perces 
sebességet tesz lehetővé. Ez ideális a kis- és 
középvállalkozások és munkacsoportok 
számára.

Könnyű használat
Amennyiben a jelenlegi nyomtatójának, 
illetve azon belül is az operációs 
rendszerének használata túlságosan 
nehézkes, ideje megfontolnia, hogy ineo 
3301P-re váltson. Könnyű kezelhetősége időt 
és energiát takaríthat meg a felhasználók 
számára. A felhasználóknak nem szükséges 
áttanulmányozniuk a használati utasítást 
ahhoz, hogy kezelni tudják az új nyomtatót.

   Nagyobb 
hatékonyság
az irodai nyomtatásban

Belegondolt már, mennyi időt pazarlunk el olyan irodai feladatokkal, mint a nyomtatás? 
Különösen a kis- és középvállalkozások, illetve munkacsoportok számára fontos az irodai 
nyomtatás hatékonyságának növelése.
A Develop új fekete-fehér nyomtatójával, a 3301P-vel növelheti a nyomtatás hatékonyságát az 
irodájában.



Az ineo 3301P számos környezet- és 
felhasználóbarát funkcióval bír. 
Környezetkímélő üzemmódban nem csupán 
csökkentheti a villany- és tonerköltségeit, 
de megszabadulhat a hangos működési 
zajoktól, ami különösen jól jöhet abban 
az esetben, ha az ineo 3301P-t asztali 
nyomtatóként használja. Az energia- és 
papírfelhasználást csökkentő standard 
duplex nyomtatási mód használata 
mellett azonnal aktiválhatja vagy 
beidőzítheti a hibernálási módot, mellyel az 
energiafogyasztást 0,5 W-ra csökkentheti.

Nagyobb kényelem
Ha nincs sok hely az irodában vagy 
kifejezetten asztali nyomtatóra van 
szüksége, az ineo 3301P nagy előnnyel 
rendelkezik a könnyűszerkezetes 
kialakításával és kis helyigényével. Az, 
hogy ez a hatékony irodai nyomtató 
könnyedén rátehető egy asztalra és nem 
kell hozzá külön helyiség, hihetetlenül 
nagy kényelmet jelenthet egy HR-es vagy 
gazdasági osztály számára. Különösen, 
ha nem szeretnék, hogy bizalmas 
dokumentumok illetéktelen kezekbe 
kerüljenek.

Többféle papírtípusra, például borítékra is 

nyomtathatunk az ineo 3300P segítségével

UK-P01
Flash memória

EH-C591
Tűző egység

NC-P01
Vezetéknélküli hálózat

PF-P11
250 lapos tálca PF-P12

550 lapos tálca

SCD-4000
Gépasztal

ineo 3301P vezetéknélküli adapter 

opcióval

Környezet- és felhasználóbarát



ineo 3301P
ÁltalÁnos tulajdonsÁgok

A berendezés típusa

Fekete-fehér A4-es lézernyomtató

Nyomtatási és másolási sebesség

> A4

Max. 33 oldal/perc

Nyomtatási rendszer

LED

Papíradagoló 

> Standard: 300 lap, max. 850 lap

> 250 lapos papírkazetta (A6–A4, 60–90 g/m2)

> 50 lapos kézi lapadagoló (A6–A4, 60–163 g/m2) 

papír (újrahasznosított is), címke, boríték, fólia, 

névjegykártya-papír

Papírformátum 

Max. 216 × 356 mm

Nyomtatható terület 

206 × 346 mm  

Méretek (szé. × mé. × ma.)

399 × 382 × 263 mm (kiegészítők nélkül)

Tömeg

14 kg (kiegészítők és kellékanyagok nélkül)

Elektromos hálózat 

220–240 V / 50 Hz

nyomtatÁsi tulajdonsÁgok 

Nyomtatásvezérlő 

Standard: Dual Core, 800 MHz

Memória 

128 MB

Felbontás

Max. 1 200 × 1 200 dpi

Hálózati protokoll

TCP/IP (IPv4, IPv6); IPP, SNMP, HTTP, HTTPS

Emuláció

PCL5, PCL 6, PostScript 3, XPS

Interfész

IEEE 1284 Bidirectional parallel, USB 2.0, 

Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX

Illesztőprogramok

Windows VISTA (32/64),Windows 7 (32/64 

Windows 8 (32/64),Windows 10 (32/64)

Windows Server 2008 (32/64)

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012

Windows Server 2012 R2

Macintosh OS X 10.x

Linux, Citrix

Nyomtatási funkciók

Automatikus duplex nyomtatás, n-up, vízjel, 

szétválogatás

opcionÁlis kiegészítők 

> 250 lapos papírkazetta (A5/A4, 60–120 g/m2)  

> 550 lapos papírkazetta (A5/A4, 60–120 g/m2)                               

> 256 árnyalat MB Flash                           

> Vezetéknélküli hálózati adapter                          

> Tűző egység

> Gépasztal 

A feltüntetett adatok A4 papírméretre és 80 g/m2 papírsúlyra vonatkoznak.

Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak 

eredeti Konica Minolta kellékeket, alkatrészeket és papírt használjon.

A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés 

nélkül megváltoztathatja.

A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibákért nem felel.

Minden márkanév a jogos tulajdonosához tartozik.

A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bárminemű változtatásához a Konica 

Minolta engedélye szükséges.

A develop és az ineo a Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH bejegyzett 

védjegyei.

Tonervisszaviteli program 

A develop tonervisszaviteli programban elérhető tonerek a vásárlók számára 

kedvezményes áron hozzáférhetőek, amennyiben a licencfeltételeknek megfelelően a 

tonereket csak egyszeri alkalommal használják és azokat csak és kizárólag a gyártóhoz 

juttatják vissza újragyártásra vagy újrahasznosításra. A szabadalmazott tonerek csak 

egyszeri használatra vannak engedélyeztetve és meghatározott mennyiségű festék 

kiadása után már nem használhatóak, vagyis csere szükségessége esetén is maradhat 

festék a patronban. Önnek természetesen lehetősége van a fenti korlátozások nélkül 

árusított tonerek megvásárlására is. Kérjük, a további részletekkel, valamint a 

beszerezhetőséggel kapcsolatban keresse fel develop-tanácsadóját!

Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft.
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