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cor | 31 ppm



O equipamento de escritório  
para satisfazer todas as suas necessidades

Em escritórios onde o espaço é reduzido, uma impressora-copiadora-scanner é uma solução ideal 

para todos. A nova ineo+ 3110 da Develop combina uma flexibilidade em caraterísticas com funções 

que aerodinamizam os fluxos de trabalho dentro do seu escritório e aumentam a produtividade. 

Selecione a configuração do equipamento que satisfaz as suas necessidades específicas e assim 

poupe tempo nas tarefas de rotina. Exatamente o que a sua equipa ou escritório necessita! 

Selecione as funções que realmente 
necessita 
Alguns sistemas de escritório têm funções que realmente 
não necessita. Outros não podem configurados para 
incluir as caraterísticas que quer. A ineo+ 3110 é diferente. 
A sua funcionalidade de base – impressão, cópia e digitali-
zação – pode ser aumentada para satisfazer os seus requis-
itos pelas caraterísticas adicionais como por exemplo fax, 
a impressão de códigos de barra e unicode e a função de 
accounting com leitor de cartões. Numa equipa pequena, 
um escritório individual ou um escritório em casa este 
tipo de flexibilidade garante-lhe que recebe exatamente o 
equipamento que necessita. Também significa que, num 
ambiente de escritório maior, a ineo+ 3110 pode ser combi-
nada com sistemas de escritório grandes (por exemplo 
impressoras A3) para uniformizar o manuseamento da 
frota. E isso irá poupar muito trabalho ao administrador 
de TI.  

Aerodinamize os fluxos de trabalho 
no escritório
Embora o escritório sem papel nunca chegou a ser uma 
realidade, todos os fluxos de trabalho eficientes já estão 
digitalizados. Como resultado, vários documentos em 
papel precisam de ser digitalizados e arquivados de forma 
correta – um processo demorado com os meios convencio-
nais. Aqui, a Develop oferece várias ferramentas de soft-
ware para acelerar a digitalização a partir da ineo+ 3110. 
Pode digitalizar documentos diretamente para email, 
servidor FTP, disco rígido, arquivo ou qualquer outro desti-
no na rede que deseja. E isso irá melhorar realmente a 
eficiência no seu escritório.

ineo+ 3110 com cassete adicional (PF-P14) 
e mesa (SCD-25)



Poupe tempo nas tarefas diárias
Um equipamento de escritório que processa e imprime 
documentos de forma rápida é uma verdadeira econo-
mia de tempo nas tarefas diárias. É exatamente para 
isso que a ineo+ 3110 foi projetada. Um controlador de 
impressão Develop de alta performance e uma 
produção de 31 páginas por minuto em cor e preto & 
branco, mantidas na impressão em frente e verso, 
proporcionam um desempenho produtivo de um equi-
pamento muito compato. Assim a ineo+ 3110 irá 
poupar-lhe tempo em trabalhos de rotina no escritório 
e espaço num escritório pequeno.  

SCD-25
Mesa

HD-P06
Disco rígido

EH-C591
Agrafador externo

FK-512
Placa de fax

MK-P04
Kit montagem 
fax

NC-P03
LAN sem fios

Extensão de 
memória 1 GB

LK-111
Cliente 
ThinPrint

Leitor de cartões 
ID para várias tec-
nologias de cartão

LK-108
Fontes OCR 
A e B

LK-107
Fontes 
Unicode

LK-106
Fontes código 
de barra

PF-P14
Cassete 500 folhas

Deixe de gastar energia e papel
A unidade duplex standard irá reduzir o seu consumo 
de papel a metade quando imprime ou copia trabalhos 
de alto volume. E não é a única caraterística económica 
e ecológica. O toner polimerizado ineo HD é parcial-
mente feito a partir de biomassa e poupa energia 
através de uma temperatura de fusão mais baixa. Irá 
poupar mais dinheiro pelo desempenho mais 
económico do sistema, por exemplo apenas 3 W no 
modo de suspenção. Os certificados Blue Angel e 
Energy Star são a prova dos credenciais ecológicos do 
sistema. Mas o mais importante para si é o dinheiro 
poupado e a consciência de que a sua nova ineo+ 3110 é 
ecológica.



ineo+ 3110
Dados gerais
Tipo de equipamento
Sistema de mesa

Velocidade de impressão e cópia 
> A4
Máx. 31/31 ppm (cor/preto & branco)

Sistema de impressão
Laser

Gradação
256

Alimentação de papel 
> Standard: 350 folhas, máx. 850 folhas
> cassete 250 folhas (A6–A4, 60–210 g/m2)
> bypass 100 folhas (A6–A4+, 60–210 g/m2)  
 para papel comum, envelopes, papel grosso

Formato de papel 
Máx. 216 x 356 mm

Área de impressão 
Máx. 207.6 x 347.6 mm

Tempo de aquecimento 
menos de 38 segundos    

Dimensões (c x a x p)
447 x 544 x 500 mm (corpo)

Peso
29.5 kg (sem opcionais e consumíveis)

Electricidade
230 V / 5o/60 Hz 

Especificações impressora  
Controlador 
Controlador incorporado com 1.066 GHz

Memória 
1 GB RAM, máx 2 GB; 
opcional: Disco rígido 320 GB

Resolução
1,200 x 1,200 dpi (máx.)

Protocolos de rede
TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP,  
HTTP, HTTPS

Emulação
Standard: PCL5e/c, PCL6, PS 3,  
Opcional: XPS

Interfaces

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0,  
Host USB (Impressão pen USB) 
Wi-Fi 802.11 (opcional)

Driver
Windows 10 (32/64) 
Windows Vista (32/64)
Windows 7 (32/64)
Windows 8 (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

Funções de impressão
Impressão frente e verso, sobreposição, marca de 
água, N-up, cartaz, brochura, Impressão segura

opcional: Impressão direta de TIFF, XPS, PDF, 
JPEG, OOXML (PPTX, DOCX, XLS), Impressão dire-
ta por USB 

Mobile printing
AirPrint (iOS), Mopria (Android), ineoprint (iOS 
& Android), WiFi Direct (opcional)

Especificações scanner  
Tipo de digitalização 
Scan-para-eMail (Scan-para-Me)
Scan-para-SMB (Scan-para-Home)
Scan-para-FTP
Scan-para-USB
Scan-para-HDD (requer disco rígido opcional)
Scan-para-DPWS
Digitalização Twain em rede

Resolução
Máx. resolução ótica 600 x 600 dpi

Velocidade de digitalização
Até 30 ipm (cor/preto & branco)

Formato de originais
Máx. A4

Formatos de digitalização
TIFF, PDF, PDF compato, JPEG,  
XPS (requer disco rígido opcional)

Especificações copiadora  
Alimentador de documentos 
> Alimentador de documentos duplex (standard)
> 50 folhas
> 50–110 g/m2

Zoom
25–400 % em passos de 1 %

Primeira cópia A4
17/13 segundos (cor/preto & branco)

Memória
1 GB RAM (opcional: 2 GB)

Disco rígido
opcional 320 GB

Resolução
600 x 600 dpi

Funções de cópia
duplex, separação eletrónica, cópia BI,  
2/4-em 1, modo cartaz

Especificações fax (opcional)  
Compatibilidade 
Opcional G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

Taxa/velocidade de transferência
33.6 kBit/s, 3 segundos ITU-N0. 1

Memória fax
Utiliza a memória da copiadora

Funções de fax
PC-Fax, encaminhamento de fax para e-mail/fax,  
transmissão retardada

Opcionais 

> cassete 500 folhas (A4; 60–90 g/m2)
> Kit fax
> Kit montagem fax
> LAN sem fios
> Expansão de memória 1 GB
> Agrafador externo
> Disco rígido 320 GB
> Mesa
> Leitor de cartões ID
> LK-106 Fontes código de barra
> LK-107 Fontes Unicode
> LK-108 Fontes OCR A e B
> LK-111 Cliente ThinPrint®
 
Soluções de software 

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

Toda a informação relativa à capacidade de papel do alimentador de documentos, os 

acessórios de processamento e as cassetes de papel referem-se ao papel de 80 g/m2 

salvo indicado em contrário. Toda a informação relacionada à velocidade de impressão, 

digitalização ou fax aplica-se ao papel A4 de 80 g/m2 salvo expressamente indicado em 

contrário. 

Toda a informação relativa às gramagens de papel aplica-se aos suportes recomendados 

pela Konica Minolta. Toda a informação técnica corresponde ao conhecimento dis-

ponível na altura de impressão. A Konica Minolta reserva o direito de efetuar alterações 

técnicas.

Develop e ineo são marcas comerciais/nomes de produto registados da propriedade da  

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH. 

Todas as outras marcas ou nomes de produto são marcas comerciais ou nomes de produ-

to registados dos seus respetivos fabricantes. A Konica Minolta não aceita qualquer 

responsabilidade ou para estes produtos.
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