bizhub 3301P
Fekete-fehér A4 nyomtató
33 lap/perc
Funkcionalitás
– Fekete-fehér
– PCL/PS
– Helyi/Hálózati

Nyomtatás

ADATLAP bizhub 3301P
	Technology





Emperon™ – nyomtatásvezérlő

Változatos felhasználói igényeknek megfelelő nyomtatásvezérlő, egységes Konica Minolta technológia

Simitri® HD – polimerizált toner

Alacsony üzemeltetési költségek és csökkentett környezeti hatás, mindez kiemelkedő minőség mellett

OpenAPI – fejlesztői platform

Hatékony munkafolyamatok, egyedi funkciók a sokrétű alkalmazás-platform segítségével

i-Option – speciális funkciók

Egészítse ki a berendezés alapfunkcióit az aktuális munkájához szükséges igényeinek megfelelően

CSRC – távfelügyeleti szolgáltatás

A berendezés karbantartási, kezelési és üzemeltetési költségeinek minimalizálása folyamatos monitorozás által



Testreszabható kezelőfelület

Hatékony és stílusos kezelhetőség az egyedileg testreszabható kezelőfelületen
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ADATLAP bizhub 3301P
Jellemzők (alapgép és opcionális kiegészítők)
bizhub 3301P

Fekete-fehér lézernyomtató 33 lap/perc sebességgel,
hálózati kártyával, PCL 5/6, PostScript 3
és XPS támogatással. 250 lapos standard papírkapacitás, 50 lapos kézi lapadagoló. Papírméretek: A6 - A4,
60 – 163 g/m2 lapsúly. 128 MB standard memória.
PF-P11 Papírkazetta	A5 – A4, 250 lap, 60 –120 g/m2
PF-P12 Papírkazetta	A5 – A4, 550 lap, 60 –120 g/m2

SCD-4000e gépasztal
UK-P01 Flash memória
NC-P01 Vezetéknélküli
hálózat
EH-C591 Tűző egység

Kényelmes magasságba emeli a gépet,		
tárolórekeszekkel
256 MB méretű flash memória betűkészletek
letöltésére
Vezetéknélküli hálózati adapter
Külső elektromos tűző; max. 50 lap tűzésére

	Műszaki tulajdonságok
rendszer tulajdonságok

rendszer jellemzők

Rendszer memória
Interfész

Biztonság	TCP/UDP port tiltás; tanusítványkezelés; SNMPv3;
HTTPS szerver; SSL protokol; IEEE 802.1x támogatás;
SMTP hitelesítés
Szoftver
PageScope Net Care Device Manager

128 MB (standard)
10-Base-T/100-Base-TX Ethernet
USB 2.0, IEEE 1284 kétirányú párhuzamos
Hálózati protokoll	TCP/IP (IPv4 / IPv6); AppleTalk (EtherTalk); TCP; UDP
Nyomtatható papírméret	A6 – A4, egyedi papírméretek
Papírsúly
60 –163 g/m2
Papírkapacitás
Standard: 300 lap
Max. 850 lap
Papírtálca 1
250 lap, A6 – A4, 60 – 90 g/m2
Papírtálca 2 (opcionális) 250 vagy 550 lap, A5 –  A4, 60 – 120 g/m2
Kézitálca
50 lap, A6 – A4, egyedi méretek, 60 – 163 g/m2
Automatikus duplexelő	A4; 60 – 90 g/m2
Kimeneti kapacitás
Max. 150 lap
Toner élettartam	Akár 10,000 oldal
Képalkotó egység
Akár 60,000 oldal
élettartam
Energiaszükséglet
220 –240 V / 50/60 Hz
Kevesebb 520 W
Méretek
399 x 382 x 263 mm
(szé. x mé. x ma.)
Súly
Kb. 14 kg

nyomtató tulajdonságok
Nyomtatási eljárás
Nyomtatási sebesség A4
Autoduplex sebesség A4
Első nyomat
Nyomtatási felbontás
Lapleíró nyelvek
támogatása

Elektrosztatikus lézer
Max. 33 lap/perc
Max. 28 lap/perc
6,5 másodperc
1200 x 1200 dpi
PCL 5/6
PostScript 3
XPS
Operációs rendszerek 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
Windows Server 2012 R2
Macintosh OS X 10.x
Linux, Citrix
Nyomtató betűkészletek 89 PCL Latin
91 PostScript 3 emuláció Latin
Nyomtatási funkciók
Duplex, több oldal nyomtatása egy lapra, vízjel, 		
elektronikus redezés
Mobil nyomtatás
AirPrint (iOS), PageScope Mobile (iOS & Android)

¹		Amennyiben a maximális nyomatszám egy éven belül elérésre kerül, soron kívüli karbantartási
ciklus szükséges.
–– A feltüntetett adatok A4 papírméretre és 80g/m2 papírsúlyra vonatkoznak
–– Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti
Konica Minolta kellékeket, alkatrészeket és papírt használjon.
–– A kellékek várható élettartama, meghatározott működési feltételeken alapul, mint például az oldal
fedettsége egy meghatározott oldal méret esetében (5% fedettség A4-es oldal méret).
A kellékanyagok tényleges élettartama a használat függvényében változhat, beleértve az oldal
fedettséget, a papírméretet, a média típusát, valamint a környezeti hőmérsékletet és páratartalmat.
–– 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.
Toner-visszaviteli program
A Konica Minolta 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 Konica Minolta tanácsadóját!
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Látogassa meg weboldalunk!
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