Tilbud på professionelle
A3 farvemaskiner!
Introduktionspris

2506ci
inkl. dokument feeder,
2 papirmagasiner,
excl. serviceaftale/toner

Inkl. starttoner til
1.500 farveprint

Så meget får du
for kun

14.999,Ring og hør mere om
dette fantastiske
tilbud!

16.999,-

P-C2480i MFP

2506ci / 3206ci

A3 farvemaskine
Kopi / print / scan

A3 farve MFP
Kopi / print / scan

Med en hastighed på 24 A4 kopier/print samt
12 A3 pr. minut, er denne nyhed den helt rigtige
løsning til dig, som gerne vil have en professionel
multifunktionsmaskine med KOPI-PRINT-SCAN.
Netop nu til en rigtig god pris. Maskinen kan
udskrive i en kvalitet helt op til 1.200 x 1.200 dpi.
Den har mange forskellige funktioner fx mobilprint,
”Skip blank side”, som er standard i maskinen.
Maskinen er inkl. følgende udstyr
• 5
 0 arks dokumentfeeder er standard på maskinen
• 2
 x 500 arks papirkassetter.
Universal A5R-A3, 60-256 gr. papir
• 1
 x 100 arks multikassette: A6R-A3
• J obseparator
• Integreret skab på hjul
• L
 everes inkl. toner.
Klar til kopiering og print

Nye
højkvalitetstoner
som giver et unikt
farveresultat

Vist med 2 ekstra papirmagasiner

Lad os rådgive. Vi tilbyder en analyse af Jeres kopiog printforbrug og tilbyder netop den maskine
som passer til Jeres behov og økonomi!
Specifikationer
Print/kopi hastighed:
Betjeningspanel:
Lynhurtig første print:
Hurtig opvarmning:
Standard med:
Papirvægt:

 5/32 sider pr. minut
2
Stort 9 ” touch betjeningspanel
Fra kun 5,3 sekund
Klar efter kun 18 sekunder
2 x 500 ark / 1 x 150 ark
Fra 52 til 300 gr. papir fra alle
kassetter, samt bannerprint op til 120
cm i længden
Papir størrelse: 	Kassette A6R - A3+ (overstørrelse)
	Bypass: A6R - A3+ samt bannerprint
op til 120 cm
Print opløsning:
1.200 x 1.200 dpi
Kan udbygges med: 	2 x 500 ark eller 2 x 1.500 ark
- 1 x 3.000 ark papirmagasiner
Efterbehandling:
Intern finisher/sortering m/hjørnehæft
Kan udbygges med: 	Hullemodul 2 og 4 huls,
ekstern finisher/sortering (1 x 1.000
ark eller 1 x 4.000 ark),
folde/ryghæfte-enhed,
7 rums mailboks

Alle nævnte priser er excl. moms, levering og evt. opkobling.

