
bizhub 3301P
 A4 Laserprinter zwart-wit
 Max. 33 pagina's per minuut

Printen

– Zwart-wit
– PCL/PS
– Lokaal/netwerk

 Functionaliteit
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 Overzicht van opties

DRAADLOOS LAN
NC-P01 

Lade voor 550 vel
PF-P12 

FLASHGEHEUGEN 
GEBRUIKER
UK-P01 

OF

Tweezij dig

 Opties afwerking

Elektronisch 
sorteren

 Technologie

Lade voor 550 vel
PF-P12 

Onderkast
SCD-4000e

Emperon™ – printcontroller Compatibel voor uw IT-omgevingen dankzij  de universele printtechnologie van Konica Minolta. ✘
Simitri® HD – polymeertoner Hoge kwaliteit en toch een lage belasting van het milieu en minimalisatie van uw ecologische voetafdruk. ✘
OpenAPI – oplossingsplatform Voor effi  ciënte workfl ows van servergebaseerde oplossingen op uw bizhub-systeem. ✘
i-Option – uitgebreidere functies Meer MFP-functionaliteit voor eenvoudige tot complexe toepassingen. ✘
CSRC – onderhoud op afstand Deze Konica Minolta Service garandeert dat u nooit zonder verbruiksmaterialen komt te zitten. ✔
Displaypersonalisering Het display van de MFP kan worden aangepast aan uw persoonlij ke wensen. ✘
bizhub Marketplace Een verbeterde bediening en nieuwe workfl ows door middel van geïnstalleerde applicaties. ✘

Lade voor 250 vel
PF-P11 
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 Beschrijving

bizhub 3301P  Laserprinter met een printsnelheid van  
maximaal 33 pagina's per minuut in zwart-wit.  
Voorzien van standaardnetwerkinterface,  
PCL 5/6, PostScript 3 en XPS-ondersteuning.  
Papiercapaciteit 250 vel en handinvoer 50 vel.  
Mediaformaten van A6 tot A4 en 60 –163 g/m².  
128 MB systeemgeheugen standaard. 

PF-P11 papierlade  A5 – A4, 250 vellen, 60 –120 g/m²
PF-P12 papierlade  A5 – A4, 550 vellen, 60 –120 g/m² 
UK-P01 Flashgeheugen 256 MB flashgeheugen voor gebruiker voor het downloaden  
gebruiker   van lettertypen en het opslaan van logboeken voor de 

kostenadministratie
NC-P01 Draadloos LAN  Draadloze LAN-connector voor aansluiting op netwerk
SCD-4000e onderkast  Voor comfortabele werkhoogte en opbergruimte voor 

papier; in hoogte verstelbaar. Kan met willekeurig aantal 
papierladen worden geïnstalleerd.

 Technische specificaties

SYSTEEMGEGEVENS

Printsysteem elektrofotografisch lasersysteem
Printsnelheid A4 maximaal 33 pagina's/min.

Snelheid dubbelzijdig A4 maximaal 28 pagina's/min.

Tijd eerste afdruk  6,5 sec.
Systeemgeheugen 128 MB (standaard)
Aansluitingen   10-Base-T/100-Base-TX Ethernet, USB 2.0, IEEE 1284 

bidirectioneel parallel
Netwerkprotocollen  TCP/IP (IPv4/IPv6), AppleTalk (EtherTalk), TCP, UDP
Stroomverbruik   220 –240 V / 50/60 Hz, ca. 442 W in bedrijf,  

TEC** 1,554 kWh/week
Afmetingen (B x D x H) 399 x 382 x 263 mm
Gewicht  ca. 14 kg

PRINTEN

CPU  6170 Dual Core, 800 MHz
Afdrukresolutie 1.200 x 1.200 dpi
Paginabeschrijvingstalen PCL 5/6, PostScript 3, XPS

Besturingssysteem  Windows VISTA (32/64-bits)
 Windows 7 (32/64-bits)
 Windows 8 (32/64-bits)
 Windows 10 (32/64-bits)
 Windows Server 2003 (32/64-bits)
 Windows Server 2008 (32/64-bits)
 Windows Server 2008 R2 (64-bits)
 Windows Server 2012 (64-bits)
 Windows Server 2012 R2 (64-bits)
 Macintosh OS X 10.x 
 Linux, Citrix 
Lettertypen  89x PCL Latin
 91x PostScript 3-emulatie Latin
Afdrukfuncties   Dubbelzijdig, N-up, watermerk, elektronisch sorteren
Mobiel printen  AirPrint (iOS), PageScope Mobile (iOS & Android)

PAPIERVERWERKING

Printbaar papierformaat A6 – A4, aangepaste papierformaten
Printbaar papiergewicht  60 – 163 g/m²
Papierinvoercapaciteit  Standard 300 vel, max. 850 vel*
Papierladen   Lade 1: 250 vel, A6 – A4, 60 – 90 g/m²
Standaard   Handinvoer: 50 vel, A6 – A4, aangepaste papierformaten, 

60 – 163 g/m2

Papierlade  Lade 2: 250 of 550 vel, A5 – A4, 60 – 120 g/m2

Optioneel
Dubbelzijdig  A4, 60 – 90 g/m2

Afwerking  Elektronisch sorteren
Uitvoercapaciteit  max. 150 vel

SYSTEEMKENMERKEN

Beveiligingsfuncties  TCP/UDP: deactivering afzonderlijke poorten 
 Certificaatbeheer 
 SNMPv3 
 HTTPS-server 
 SSL-protocol 
 IEEE 802.1x-ondersteuning 
 SMTP-verificatie
Software PageScope Net Care Device Manager 

  * (met) accessoires
** TEC (Typical Electricity Consumption) – wekelijks gemiddelde volgens Energy Star-richtlijnen

Terugnameprogramma voor verbruiksartikelen 
Bij het terugnameprogramma van Konica Minolta voor tonercartridges en Imaging Units ontvangen 
klanten gepatenteerde verbruiksartikelen tegen een gereduceerde prijs als de koper ermee akkoord 
gaat om de aangeschafte eenheid eenmalig te gebruiken en deze voor recycling terug te sturen aan 
de leverancier. De gepatenteerde tonercartridges en Imaging Units zijn slechts in licentie gegeven voor 
eenmalig gebruik en kunnen na afgifte van een bepaalde tonerhoeveelheid niet meer worden gebruikt. 
Een afwijkende tonerhoeveelheid kan in de cartridge achterblijven als deze moet worden vervangen. 
Er zijn ook vervangende cartridges leverbaar die niet in het kader van deze bepalingen worden ver-
kocht. Neemt u a.u.b. contact op met een dealer van Konica Minolta voor verdere bijzonderheden en 
informatie over de beschikbaarheid.

Alle technische gegevens over de papiercapaciteit hebben betrekking op DIN-A4-papier met een 
gewicht van 80 g/m2. Alle technische gegevens over de scan-, kopieer- en printsnelheden hebben 
betrekking op DIN A4-papier, dat dwars is gescand, gekopieerd of geprint in de meerdere pagina's-  
en simplex-modus. De ondersteuning en beschikbaarheid van de vermelde specificaties en functio-
naliteiten kan variëren en is afhankelijk van het besturingssysteem, de applicatie, netwerkprotocol  
en de netwerk- en systeemconfiguratie. De vermelde levensduur van de verbruiksmaterialen is geba-
seerd op specifieke gebruiksomstandigheden, zoals de paginadekking bij een bepaald papierformaat 
(5% dekking van een vel A4). De werkelijke levensduur is afhankelijk van het gebruik en andere print-
variabelen, zoals paginadekking, papierformaat, type media, of er continu of met onderbreking wordt 
geprint, omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid. Sommige productillustraties bevatten optionele 
accessoires. Wijzigingen voorbehouden. Konica Minolta garandeert niet dat de vermelde prijzen of 
specificaties vrij van fouten zijn. Microsoft, Windows en het Windows-logo zijn gedeponeerde handels-
merken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle 
andere merk- en productnamen zijn gedeponeerde handelsmerken of merknamen van de respectie-
velijke fabrikant. De snelheid van het systeem kan variëren en is afhankelijk van de op een bepaald 
moment geselecteerde afwerkingsoptie.
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