bizhub 3300P
Černobílá A4 tiskárna
Až 33 stran za minutu
Funkce
– černobílý
– PCL/PS
– lokální a síťový
Tisk

PROSPEKT bizhub 3300P
Technologie
EMPERON™

TONER SIMITRI® HD

IWS

OPEN API

i-OPTION

CSRC

✘

✘

✘

✘

✘

✔

Možnosti konfigurace

UŽIVATELSKÁ
FLASH
UK-P01

WIFI MODUL
NC-P01

EXTERNÍ
SEŠÍVAČKA
EH-C591

nebo

kazeta na 250 listů
PF-P11

Dokončování

oboustranný tisk

kazeta na 550 listů
PF-P12

PROSPEKT bizhub 3300P
Možná výbava
bizhub 3300P

PF-P11 kazeta na papír

Laserová tiskárna s rychlostí 33 čb. str/min.
Standardně síťové rozhraní, PCL 5/6, PostScript 3
a XPS. Kapacita papíru 250 listů a 50 listů ruční vstup.
Média od A6 do A4 a 60 – 163 g/m2.
Standardně 128 MB paměti.
A5 – A4, 250 listů, 60 -120 g/m2

PF-P12 kazeta na papír
UK-P01 uživatelská flash
NC-P01 WiFi modul
EH-C591 externí sešívačka

A5 – A4, 550 listů, 60 -120 g/m2
256 MB uživatelské flash paměti k uložení písem
adaptér pro bezdrátovou síť
pohodlné sešití až 50 výtisků v sadě

Technické údaje
TISK

SYSTÉMOVÉ FUNKCE

Tiskový proces
elektrostatický laserový
Rychlost tisku A4
až 33 str/min
Rychlost oboustranně A4 až 28 str/min
Doba 1. výtisku
6,5 sekundy
Rozlišení tisku
1200 x 1200 dpi
Procesor řadiče
6170 dvoujádrový, 800 MHz
Jazyky popisu
PCL 5/6
stránky
PostScript 3
XPS
Operační systémy
Windows XP (32/64 bitů)
Windows Vista (32/64 bitů)
Windows 7 (32/64 bitů)
Windows 8 (32/64 bitů)
Windows Server 2003 (32/64 bitů)
Windows Server 2008 (32/64 bitů)
Windows Server 2008 R2 (64 bitů)
Windows Server 2012 (64 bitů)
Macintosh OS X 10.x
Linux
Písma tiskárny
89x PCL Latin
91x PostScript 3 Latin
Tiskové funkce
duplex, více stran v jedné

Zabezpečení

Software

zakázání TCP/UDP portů, správa certifikátů;
SNMPv3;
HTTPS server;
SSL protokol;
SMTP autentizace
PageScope Net Care Device Manager

SYSTÉM
Systémová paměť
Rozhraní

128 MB (standardně)
10-Base-T/100-Base-TX Ethernet
USB 2.0, IEEE 1284 obousměrné paralelní
TCP/IP (IPv4 / IPv6); AppleTalk (EtherTalk); TCP; UDP
A6 – A4, vlastní formáty papíru

Síťové protokoly
Tisknutelné formáty
papíru
Gramáž papíru
60–163 g/m2
Kapacita vstupu papíru standardně: 300 listů
max: 850 listů
1. kazeta na papír
250 listů, A6 – A4, 60 – 90 g/m2
2. kazeta na papír
250 nebo 550 listů, A5 – A4, 60 – 120 g/m2
(volitelná)
Ruční vstup
50 listů, A6 - A4, vlastní formáty, 60 až 163 g/m2
Automatický
A4, 60 – 90 g/m2
oboustranný tisk
Výstupní kapacita
max.: 150 listů
Životnost toneru
až 10 000 stran
Životnost zobrazovací až 60 000 stran
jednotky
Spotřeba energie
220–240 V, 50/60 Hz
méně než 520 W
Rozměry systému
399 x 382 x 263 mm (š x h x v)
Hmotnost systému
asi 14 kg

– Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m2.
– Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému,
aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
– Udávaná životnost spotřebního materiálu platí při 5% pokrytí formátu A4 a kontinuálním tisku.
Skutečná životnost spotřebního materiálu se může lišit v závislosti na konkrétních provozních
podmínkách, jako je pokrytí, formát a typ tiskových médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní
teplota a vlhkost.
– Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
– Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu
a mohou se bez upozornění změnit.
– Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
– Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami
nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.
Cartridge Return Program (program vrácení zásobníků)
Patentované tonerové zásobníky jsou v programu vrácení prodávané se slevou výměnou za souhlas
zákazníka s tím, že zásobníky budou použity pouze jednou a zákazník je vrátí k recyklaci výhradně
výrobci. Tyto patentované zásobníky jsou licencovány pouze pro jedno použití a po spotřebování
pevně stanoveného množství toneru přestanou fungovat. Při požadavku na výměnu může v
zásobníku zůstat nějaký toner. Jsou k dispozici také náhradní zásobníky (nevratné), prodávané
bez těchto omezení. Pro další podrobnosti a informace o dostupnosti kontaktujte prosím zástupce
Konica Minolta.

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.

zákaznická linka: 841 777 777 info@konicaminolta.cz www.konicaminolta.cz
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