bizhub C3110
Wielofunkcyjne urządzenie A4 do druku kolorowego
Szybkość drukowania do 31 stron na minutę
Funkcjonalności
– Kolorowe
– Czarno-białe

Kopiowanie

Drukowanie
– Super G3 Fax
– PC-Fax

Faksowanie

– Kolorowe
– Czarno-białe
– PCL/PS
– Lokalne / w sieci
– USB

– Kolorowe
– Czarno-białe
– Skanowanie
do e-mail
– Skanowanie
do SMB

Skanowanie

– Skanowanie do FTP
– Skanowanie do HDD
– Skanowanie do USB
– Skanowanie do
DPWS
– Sieć TWAIN

BROSZURA bizhub C3110

FUNKCJE SYSTEMU
Bezpieczeństwo

Oprogramowanie

ISO 15408 EAL3 (w trakcie oceny)1; filtrowanie IP
i blokowanie portów; komunikacja sieciowa SSL21; SSL31
i TSL1.01; obsługa IPsec1; obsługa IEEE 802.1x1;
uwierzytelnianie użytkowników1; bezpieczne drukowanie1;
nadpisywanie dysku twardego (8 metod)1; szyfrowanie
danych na dysku twardym1
PageScope Net Care Device Manager
PageScope WebConnection
PageScope Data Administrator
PageScope Direct Print

Opcjonalny dysk twardy HD-P06 umożliwia bezpieczny wydruk, drukowanie
		 po uwierzytelnieniu, drukowanie i wstrzymywanie, sortowanie prac,
		 obsługę emulacji XPS, i-Option oraz obsługę czytnika kart identyfikacyjnych
2
Osiągnięcie maksymalnego wolumenu w ciągu roku wymaga przeprowadzenia cyklu
		konserwacyjnego
3
		 Czas przygotowania do pracy może różnić się w zależności od środowiska pracy i stosowania
1

–– Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o rozmiarze A4 i gramaturze 80 g/m2.
–– Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i opcji może różnić się w zależności od systemów
operacyjnych, aplikacji, 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.
–– Firma Konica Minolta 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.

Zapraszamy do odwiedzenia
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