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cor | 31 ppm



A sua impres-
sora pessoal

Uma impressora apenas para si – e as suas necessidades específicas de trabalho. Necessita 
urgentemente de um relatório  importante? Precisa de imprimir um documento confidencial que 
mais ninguém pode ver? Não há problema. A ineo+ 3100p foi especialmente concebida para sat-
isfazer as necessidades de quem precisa de uma impressora a cores rápida e compata que com-
plementa idealmente os sistemas multifuncionais de escritório maiores. Encaixa no espaço mais 
pequeno e entrega impressões de uma qualidade excelente. A eficiência energética da impressora 
e a poupança de papel dão-lhe bons credenciais ambientais, como provam os certificados Blue 
Angel e Energy Star.

Performer produtivo 
Uma impressora pessoal é extremamente útil para 
qualquer pessoa que necessita de imprimir documen-
tos importantes seja rápido ou de forma confidencial, 
ou ambos – quer que seja um CEO, um departamento 
financeiro ou de recursos humanos, pequeno grupo de 
trabalho ou vendedor com um escritório em casa. O 
probema é que muitas impressoras de mesa são dema-
siado lentas no processamento e na impressão de tra-
balhos de impressão, o que é complicado em situações 
em que o tempo é crítico. A nova ineo+ 3100p da 
Develop foi introduzida para satisfazer estas necessi-
dades específicas. O controlador poderoso garante que 
os trabalhos de impressão sejam processados de forma 
rápida e a 31 páginas por minuto em cor e preto & 
branco. A ineo+ 3100p é certamente um performer rápi-
do. E mais, esta velocidade mantém-se até mesmo 
quando escolher de imprimir os documentos em dois 
lados para poupar papel e tempo. Rápida, eficiente e 
muito compata – a ineo+ 3100p é um performer produ-
tivo que ocupa pouco espaço numa mesa ou armário 
no escritório.  

ineo+ 3100P com casette adicional de 500 folhas (PF-
P14) e mesa (SCD-25)



Conveniência complementar
Hoje em dia a maioria das médias e grandes empresas 
tem um ou mais sistemas multifuncionais de 
escritório A3 que são usados por departamentos intei-
ros ou grupos de trabalho grandes. A ineo+ 3100p, 
impressora de rede é um complemento ideal a qualquer 
sistema A3 porque satisfaz as necessidades de 
impressão de pessoas ou pequenos grupos de trabalho. 
Desde que utiliza a mesma tecnologia avançada de 
controlador como os sistemas ineo maiores, a ineo+ 
3100p pode ser integrada sem problemas como sistema 
satélite em qualquer panorama maior de impressão. 
Através do seu suporte para as ferramentas Enterprise 
Suite da Develop, esta impressora pessoal pode ser 
equipada para uma variedade de funções adicionais, 
p.e. a monitorização de trabalhos de impressão. Não 
apenas os administradores de TI irão apreciar uma tal 
conveniência complementar.  

Eficiência energética
Claro que qualquer equipamento de escritório con-
some energia e papel – ambos fatores críticos de 
custo. Mas a ineo+ 3100p ajuda a reduzir o consumo 
energético e de papel até um mínimo. O toner 
polimerizado HD ecológico da impressora é parcial-
mente feito de biomassa e tem uma temperatura de 
fusão muito baixa, que poupa energia. Além disso, 
em geral o consumo energético da impressora é 
baixo e no modo de suspensão apenas 3W. Se usado 
regularmente, a função standard de duplex da 
impressora irá reduzir significativamente o consumo 
de papel. A eficiência energética e desempenho 
ambiental da ineo+ 3100p foram reconhecidos pelos 
certificados Blue Angel e Energy Star. Assim investin-
do numa ineo+ 3100P não é apenas uma boa ideia 
para o seu trabalho, mas também para o seu negócio 
e o ambiente.

SCD-25
Mesa

Disco rígido
HD-P06

Agrafador 
externo EH-C591

LAN sem fios 
SX-BR-4600

Expansão de 
memória 1 GB

LK-111
Cliente ThinPrint

Leitor de cartões ID 
para várias tecnolo-
gias de cartão ID

LK-108
Fontes OCR A 
e B

LK-107
Fontes 
Unicode

LK-106
Fontes código 
de barra

PF-P14
Casette de papel 500 folhas



ineo+ 3100p
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

Alimentador de papel 
> Standard: 350 folhas, máx. 850 folhas
> Casette de 250 folhas  
 (A6–A4, 60–210 g/m2)
> Bypass de 100 folhas (A6–A4+, 60–210 g/m2)  
 para papel comum, papel reciclado, etiquetas,  
 papel grosso, papel brilhante, envelopes

Formato de papel 
Máx. 216 x 356 mm

Área de impressão 
Máx. 207.6 x 347.6 mm

Tempo de aquecimento 
menos de 36 segundos    

Dimensões (w x h x d)
447 x 544 x 350 mm (corpo principal)

Peso
Aprox:  23.5 kg (sem opcionais/consumíveis)

Eletricidade 
230 V / 5o/60 Hz 
 

Especificações impressora  
Controlador 
Controlador integrado com 1.066 GHz

Memória 
RAM 1 GB Std., máx 2 GB, 
Disco rígido 320 GB opcional

Resolução
1,200 x 1,200 dpi (velocidade reduzida)

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)

Driver
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

Funções de impressão
Impressão duplex, sobreposição, marca de água, 
N-up, cartaz, brochura, impressão direta por USB

opcional: Impressão direta de PDF/JPEG/TIFF/XPS 
e OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) 
 

Opcionais 

> Casette 500 folhas (A4; 60–90 g/m2)
> Memória opcional 1 GB
> Disco rígido 320 GB
> Leitor de cartão ID
> LK-106 Fontes código de barra
> LK-107 Fontes Unicode
> LK-108 Fontes OCR A e B
> LK-111 Cliente ThinPrint®
> Adatador WLAN
> Mesa 
 
Soluções de software 
> Data Administrator 
> Enterprise Device Manager Plug-in
> WebConnection                        
> ineo Remote Care (opcional)                                                               
> EMS Plug-in

Todos os dados relativos à capacidade de papel no alimentador de documentos, os
opcionais de finalização e as cassetes de papel se aplicam ao papel de 80 grs a menos
que seja expressamente indicado o contrário. Todos os dados relativos à velocidade de
impressão, digitalização ou fax se aplicam a papel DIN A4 de 80 grs a menos que seja
expressamente indicado o contrário.

Todas das especificações relativas a gramagens de papel referem-se a material recomen
dado pela Konica Minolta. Todas as especificaçõe técnicas correspondem aos dados
disponíveis à data de impressão. Konica Minolta reserva o direito de realizar alterações
técnicas.

Develop e ineo são marcas registadas ou marcas comerciais da Konica Minolta
Business Solutions Europe GmbH.

Todas as outras marcas ou nomes de produtos são marcas registadas ou comerciais dos
respectivos fabricantes. Konica Minolta não se responsabiliza nem assume quaisquer
garantias em relação a estes produto.
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