
>  Kolorowe urządzenie  
produkcyjne SRA3

>  Do 3,823  
stron na godzinę

Specyfikacja techniczna ineo+ 3070L

Specyfikacja systemu
Rozdzielczość 1,200 x 1,200 dpi x 8 bit 

1,200 x 3,600 dpi 
Gramatura 62–350 g/m²
Dupleks 62–350 g/m²
Formaty papieru 330 x 487 mm; 330 x 1,300 mm (opcja)
Obszar zadruku 323 x 480 mm; 323 x 1,295 mm (baner)
Pojemność kaset Standard: 1,500 arkuszy Max.: 4,250 arkuszy
Pojemność tacy wyjścia Max.: 3,100 arkuszy
Wymiary  
(W x D x H)

800 x 903 x 1,076 mm

Waga 319 kg

Wydajność
ineo+ 3070L
A4 - max. na minutę 71 str./min
A3 - max. na minutę 39 str./min
SRA3  - max. na minutę 36 str./min
A4 - max. na godzinę 3,823 str./h
A3 - max. na godzinę 2,113 str./h
SRA3 - max. na godzinę 1,951 str./h

Kontroler
Kontroler Develop IC-605 A
Wew. kontroler EFI Fiery IC-417

Specyfikacja skanera
Prędkość skanowania A4 Do 240 obr./min
Tryby skanowania TWAIN; Skanowanie  do HDD; FTP; 

SMB; e-mail
Formaty skanowania TIFF ( jedno i wielostronicowy); PDF
Rozdzielczość skanowania 600 x 600 dpi

Specyfikacja kopiarki
Gradacja 256 
FCOT Mniej niż 8 sekund (kolor A4)
Powiększenie 25–400%, krokowo co 0.1%
Wielokrotność kopiowania 1–9,999

Akcesoria
Pokrywa oryginałów OC-511
Podajnik dokumentów DF-706
Stół roboczy WT-511
System osuszania papieru
dla modułu głównego

HT-511

System osuszania dla LU-202 HT-503
Podajnik ręczny MB-506
Finiszer broszurujący FS-612
Finiszer zszywający FS-531
Dziurkacz 2 lub 4 otwory dla
FS-612/531

PK-512

Dziurkacz 2 otwory dla FS-512/531 PK-513
Post inserter dla FS-612/531 PI-502
Zespół utrwalający do kopert EF-103
Podajnik banerów MK-740
Bank papieru LU-202m
Bank papieru LU-202XLm
Taca wyjścia OT-510
Taca wyjścia o dużej pojemności OT-511
Zespół poboru kopert MK-746

Specyfikacja techniczna

GENERALNY PRZEDSTAWICIEL        W POLSCEDEVEL   

43-100 Tychy, ul. Runowa 21
tel./fax: (32) 227 44 13, 227 70 33-4

03-044 Warszawa, ul. P³ochociñska 111 lok 107
tel.: (22) 609 15 39

dane kontaktowe

2Wszystkie dane dotyczące ilości papieru obsługiwanej przez podajniki dokumentów, akcesoria wykańczające oraz kasety odnoszą się do papieru o gramaturze 80g/m , chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę. Wszystkie dane 
2dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 i gramaturze 80g/m , chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę. Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą 

się do papierów rekomendowanych przez Develop. Wszystkie dane techniczne zamieszczone w folderze oparte są o wiedzę dostępną w chwili przekazania folderów do druku. Develop zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji 

technicznej urządzeń.

www.ben.com.pl



Szczegóły, które czynią 
wielką różnicę! 

Najwyższa niezawodność
 > Wysoka żywotność urządzenia oraz  
wydajność materiałów eksploatacyjnych

 > System ruchomej registracji obrazu 
zwiększający precyzję pasowania

 > Nowy system utrwalania
 > Odkryj najwyższą wydajność druku
 

Zaawansowane możliwości skanowania
 > Skaner jednoprzebiegowy przetwarzający 
obie strony dokumentu za jednym razem

 > System wykrywania podwójnych kartek
 > Max. 240 obr./min (A4, 300 dpi)
 > Pojemność skanera: 300 ark.

Niezwykła wydajność
 > ineo+ 3070L

 > Do 71 str. A4 na minutę
 > Do 36 str. SRA3 na minutę
 > Do 3,823 str. A4 na godzinę
 > Do 1,951 str. SRA3 na godzinę

 > Zwiększona wydajność skanowania  
oraz kopiowania dokumentów

 > Obsługa hot folderów, sterownika drukarki
oraz impozycji nigdy nie były prostsze

 > Składanie listowe wewnętrzne
 > Odbiór do 3,000 arkuszy
 > Opcjonalne modułu dziurkujące

Gotowe produkty w kilka minut
 > Broszury o objętości do 20 arkuszy
 > Zszywanie do 50 arkuszy
 > Poznaj możliwości automatyzacji 
produkcji w swojej firmie

 ineo+ 3070L

Wysokiej klasy kontrola druku
 > Elastyczny wybór technologii kontrolera: 
kontroler EFI lub Develop

 > Niezwykle intuicyjna obsługa
 > Oszczędzaj czas i pieniądze

Prosta obsługa
 > Automatyczne ustawianie gęstości koloru
 > Wsparcie technologii Open API/IWS
 > Skanowanie i drukowanie z pamięci USB
 > Prosty w obsłudze katalog papierów

Doskonała jakość obrazu
 > rozdzielczość 1,200 x 1,200 dpi x 8 bit  
(równoważna 1,200 x 3,600 dpi)

 > tonery w technologii HD E
 > odkryj nowe zastosowania druku
 > zdobądź nowych klientów

Zaawansowana obsługa mediów
 > Nowy podajnik banerowy
 > Pojemność maksymalna 1,000 arkuszy 
o długości 762 mm dzięki zastosowaniu LU-202XLm

 > Banery o wymiarze maksymalnym 1,300 x 330 mm 
 > Wsparcie druku na kopertach

Kompleksowa obróbka mediów
 > Automatyczny druk jedno i dwustronny
na papierach o gramaturze do 350 g/m²

 > Wspiera druk na kopertach
 > Obsługuje szeroką gamę papierów
tłoczonych

 > Niezwykle elastyczna obsługa mediów

> Druk dwustronny na banerach do 762 x 330 mm


