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Informacja prasowa 

Konica Minolta bizhub C3110 – nowe urządzenie 
do druku w kolorze   

Warszawa, 16 września 2014r. 

 

Konica Minolta to bizhub C3110  nowe urządzenie wielofunkcyjne A4 do 

druku w kolorze przeznaczone dla biur. Doskonale nadaje się do małych 

zespołów i większych grup roboczych.  Zapewnia doskonałą jakość 

druku, wysoką szybkość wynoszącą 31 str./min i wszechstronną 

obsługę nośników. Jest doskonałym uzupełnieniem systemów o 

wyższej wydajności.  

 

Elastyczność 

bizhub C3110  pozwala na drukowanie, skanowanie i kopiowanie 

dokumentów. Opcjonalnie można go wyposażyć także w takie funkcje jak 

druk czcionek Unicode,  druk kodów kreskowych, a także dodatkowy podajnik 

papieru. Podnoszą one wydajność oraz pozwalają na drukowanie przy 

pomocy różnych nośników.  Dzięki niewielkim rozmiarom bizhub C3110 może 

pracować w różnorodnych środowiskach druku.  

 

Usprawnienie organizacji pracy biurowej  

Digitalizacja, archiwizowanie dokumentów  i szybki dostęp do informacji to 

funkcje, które w nowoczesnym biurze nabierają coraz większego znaczenia. 

Za sprawą bizhub C3110 stają się one intuicyjne i proste. Dzięki opcjom 

skanowania do e-maila, SMB, FTP, HDD lub pamięci USB, nowe urządzenie 

wielofunkcyjne A4 Konica Minolta usprawnia skanowanie dokumentów i ich 
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zapisywanie na przykład w zdefiniowanych folderach. bizhub C3110 

wyposażony jest w zintegrowaną funkcję skanowania dwustronnego, co 

podnosi wydajność zadań drukowania i oszczędza czas, eliminując potrzebę 

ręcznego obracania papieru.  

 

Oszczędność czasu i wzrost wydajności 

Dzięki wysokiej szybkości drukowania 31 str./min bizhub C3110 jest w stanie 

przetwarzać i drukować nawet bardzo pilne zadania bez długiego czasu 

oczekiwania. Nie odbija się to na jakości druku. Drukarka wyposażona jest w 

sprawdzoną technologię Emperon, która zapewnia optymalną wydajność przy 

100% szybkości w trybie dwustronnym oraz wysoką jakość drukowanych 

obrazów. 

 

Przyjazna dla środowiska, energooszczędna technologia  

bizhub C3110 jest urządzeniem przyjaznym dla środowiska i cechuje się 

wyjątkowo niskim zużyciem energii wynoszącym poniżej trzech watów w 

trybie uśpienia. System można szybko i łatwo przełączyć w tryb hibernacji za 

pomocą jednego przycisku. Ze względu na doskonałe wyniki i niewielki wpływ 

na środowisko urządzenie zostało wyróżnione znanym certyfikatem Blue 

Angel oraz certyfikatem środowiskowym Energy Star. 

 

- Nowy bizhub C3110 to doskonałe i uniwersalne rozwiązanie, które z 

łatwością można dostosować do potrzeb różnych klientów, w  zależności od 

tego czy do codziennej pracy wymagane są podstawowe funkcje drukowania, 

skanowania, kopiowania i faksowania, czy też potrzebne są te bardziej 

zaawansowane funkcje. bizhub C3110 pozwala  wszystkim jego 

użytkownikom na lepsze zarządzanie dokumentami, a tym samym podnosi 

ogólną wydajność biura. – powiedział Szymon Szczur, Koordynator ds. 
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Wsparcia Sprzedaży Rozwiązań Biznesowych Konica Minolta Business 

Solutions Polska. 

 

 

*** 

Kontakt dla mediów: 

Magdalena Rudecka 

PR Manager  

Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. 

 tel. 22 560 33 30, +48 668 133 251  

e-mail: magdalena.rudecka@konicaminolta.pl 

 

Anna Kozak 

Fischer&Zubek PR Partners Sp. z o.o. 

tel. 22 551 54 71, +48 509 141 668 

e-mail: anna.kozak@firmapr.com.pl 
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