Kleuren A3 multifunctionals
Digitale kleuren kopier, printer en scanner A3 - A4
Opwarmtijd ongeveer 18 sec., eerste kopie kleur na 8,5 sec., zw/w na 6,4 sec.
2 papiercassettes voor 500 vel elk, tot 300gr/m², handinvoer voor 150 vel
Recto-verso originelenfeeder 50 vel (2552 & 3252) of 140 vel (overige),
onderkast
Standaard recto verso afdrukken
Onsite levering inbegrepen, installatie in regie
Eenvoudige werking door kleuren aanraakscherm
Kopieerfuncties o.a. zoom van 25% tot 400%, scan-once-print-many, elektronisch
sorteren, geroteerd kopiëren, boekjes kopiëren, 2-op-1 en 4-op-1, paginanummering, omkeren, spiegelen, poster mode, rand wissen, ...
Printemulatie PCL6, KPDL3 (PostScript 3 compatible), interface USB 2.0 en Ethernet 10/100, PDF en XPS direct print vanaf USB-stick
Scanfuncties: Scan naar PC, FTP, e-mail, Netwerk Twain, als PDF, JPEG en TIFF,
origineelherkenning tekst, foto, tekst+foto, OCR. Interface: Ethernet 10/100, 60
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Kopiesnelheid pagina’s per minuut

Prijs

Op aanvraag
De machines worden geleverd zonder tonercartridges

All-In onderhoudscontract per pagina
Technische forfait per maand vanaf
Prijs per pagina zwart-wit vanaf
Prijs per pagina kleur low vanaf
Prijs per pagina kleur mid vanaf
Prijs per pagina kleur high vanaf

Op aanvraag

All-In Huur per maand
Inbegrepen: onderkast, originelentoevoer R/V 140 vel, levering, installatie
(1PC) en opleiding onsite
Technisch forfait eveneens inbegrepen

Op aanvraag

Installatie bij aankoop

Opties

On-site levering + installatie accessoires

Originelentoevoer R/V 140 vel (2552 & 3252)

Installatie software print/scan/fax

Originelentoevoer onepass R/V 270 vel
Finisher intern 500 vel, nieten 3 pos. 50blz. A4 en A3
2 extra papiercassettes 500 vel elk, op wieltjes
2 extra papiercassettes 1500 vel A4 elk, op wieltjes

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW 21%, en geldig vanaf 1 mei 2017,
bij contante betaling, onder voorbehoud van prijswijzigingen
Huurprijzen enkel geldig na goedkeuring van uw dossier.

Numerisch klavier voor bevestiging aan touchpanel
Scan Extension Kit doorzoekbare pdf’s
Andere opties o.a. finisher 1000 of 4000 vel,
boekjesvouwer, perforator voor finisher,

Prijs
Op aanvraag

