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Link do produktu: https://agapo.pl/develop-ineo-3100p-tonery-nastepca-modelu-ineo-35p-p-44264.html

Drukarka kolorowa A4
Develop ineo+ 3100P
Cena brutto

3 077,46 zł

Cena netto

2 502,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

A6DR121

Kod producenta

ineo+ 3100P

Opis produktu

Drukarka kolorowa A4 Develop ineo+ 3100P

sieć, dupleks, komplet tonerów pełnowartościowych CMYK TNP-50
Gwarancja: 12 miesięcy bez zapisu o obowiązkowych przeglądach

Masz pytania?

Zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl

tel. 794 900 078

agnieszka@pc-net.pl

tel. 660 486 906

biuro@pc-net.pl

tel. 793 900 878

Główne cechy:
Standard: 350 arkuszy, max. 850 arkuszy
Kaseta na 250 arkuszy (A6-A4+, 60-210 g/m2)
Podajnik boczny na 100 arkuszy (A6-A4+, 60-210 g/m2) obsługujący zwykły papier, papier z recyklingu, etykiety, gruby papier,
papier błyszczący, koperty
Drukowanie do 31 stron formatu A4 na minutę z wieloma funkcjami drukowania w kolorze
Wbudowany kontroler wydruku z procesorem 1,066 GHz (standard)
Drukarka w standardzie posiada moduł komunikacji sieciowej LAN
Opcjonalnie Wi-Fi
Dupleks drukowanie dwustronne
Opis produktu:
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Develop ineo+ 3100P to bardzo szybka kolorowa drukarka (31 str./min mono/kolor). Kompaktowa obudowa sprawia, że doskonale
wkomponuje się w przestrzeń każdego małego biura, a jej wysokojakościowe wykonanie i oryginalny wygląd przypadnie do gustu
niejednemu użytkownikowi. Kolejnymi zaletami urządzenia są: pojemna kaseta na papier mieszcząca 250 arkuszy, szybkie drukowanie w
sieciowe oraz funkcja dupleksu (automatyczne drukowanie dwustronne).
Zestaw zawiera:
nową drukarkę kolorową Develop ineo+ 3100P
kasetę na 250 ark.
podajnik ręczny na 100 ark.
duplex
kartę sieciową
pamięć RAM 1 GB
bębny CMYK na 25 000 wydruków
tonery CMYK na 5 000 wydruków
!!! WAŻNE !!!
Wysyłka odbywa się na palecie
Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS!!!
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji
Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie
Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić
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Dane techniczne
Specyfikacja drukarki

System
System tonera
Prędkość druku A4 kolor i
mono
Czas przygotowania do
pracy
Rozdzielczość drukowania
CPU kontrolera
Język opisu strony
Systemy operacyjne

Interfejs

Elektrostatyczne kopiowanie laserowe, tandemowe,
pośrednie
Polimeryzowany toner HD
31 stron/minutę
w dupleksie 31 stron/minutę
około 39 sek.
1200 x 1200 dpi
1,066 GHz
PCL5e/c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS (1)
Windows VISTA (32/64)
Windows 7 (32/64)
Windows 8 (32/64)
Windows Server 2000
Windows Server 2008 (32/64)
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 (64)
Windows Server 2012 R2
Macintosh OS X 10.x
Linux
Citrix
10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0

Specyfikacja urządzenia

Pamięć systemu
Dysk twardy systemu
Rozmiar papieru
Gramatura papieru
Pojemność papieru w
podajnikach
Pojemność wyjścia
Automatyczny druk
dwustronny
Obciążalność miesięczna
(kopie / wydruki)
Wymiary systemu (sz. x gł.
x wys., mm)
Waga systemu

1 GB standardowo,
2 GB maksymalnie
320 GB (w opcji)
A6 - A4, wymiary papieru zależne od użytkownika
60 - 210 g/m² ( kaseta, duplex, podajnik ręczny )
Standard: 350 arkuszy
maksymalnie: 850 arkuszy
Maksymalna: 200 arkuszy
A4, 60 - 210 g/m²
Maksymalna: 220 - 240 V / 50/60 Hz
poniżej 1.2 kW (system)
447 x 544 x 350 mm
około 24 kg

Gwarancja

Gwarancja

12 miesi?cy bez zapisu o obowi?zkowych
przegl?dach

Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o rozmiarze A4 i gramaturze 80 g/m2.
Wsparcie oraz dostępność opcji wymienionych w specyfikacji i funkcji może się różnić w zależności od systemów
operacyjnych, aplikacji i protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych zależy od warunków eksploatacji takich jak pokrycie strony w
danym formacie (5% pokrycia A4). Rzeczywista wydajność użytkowa materiału eksploatacyjnego zmienia się w
zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem takich zmiennych jak pokrycie papieru, format strony, rodzaj
nośnika, praca ciągła lub przerywana, temperatura otoczenia i wilgotność.
Na niektórych ilustracjach widoczne jest wyposażenie dodatkowe.
Specyfikacja i dane wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie wydruku i mogą
zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
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Firma Develop nie gwarantuje bezbłędności podawanych specyfikacji.
Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi,
które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.

Opcje
Dysk twardy 320GB HD-P06
Wireless LAN
Dodatkowa kaseta A4 60-90 g/m2 PF-P14
Podstawa polska - 250 zł netto
Podstawa oryginalna DK-P01
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