
Digitale multifunctionals A4 
Print, kopie zwart-wit, scan in kleur 
Originelentoevoer 50 vel,  
modellen met R/V zijn single pass 
Ruime papiercassette voor 250 vel 
100 pagina handinvoer 
Recto-verso afdrukken 
Interface:  Netwerk en USB 

Alle vermelde prijzen zijn netto, exclusief BTW 21%, en geldig vanaf 1 juni 2018, bij contante betaling.  

Snelle A4 netwerk multifunctionals voor kantoor 

Model M2135dn M2635dn M2735dw M2040dn M2540dn M2640idw 

Prijs       
snelheid ppm 35 35 35 40 40 40 

fax - ja ja - ja ja 

originelenfeeder 50 50 50 50 R/V 50 R/V 50 R/V 

Bediening     Touchscreen     Touchscreen 

Wifi - - ja - - ja 

KyoClick 1000 p. per maand       
KyoClick extra pagina       

Opties   

Extra papiercassette (max. 2)  

Onderkast   

Printen zonder zorgen:  KyoClick 
 
Met KyoClick betaalt U een vast bedrag per gemaakte afdruk.  In die 
vaste prijs zijn alle verbruiksprodukten, wisselstukken, werkuren en 
verplaatsingskosten inbegrepen. 
De verbruiksprodukten worden U gratis geleverd, U moet dus nooit 
meer toner kopen !   Op het einde van de levensduur van de machine 
blijft U niet zitten met een voorraad onbruikbare toners. 
Bij problemen komt een technieker bij U ter plaatse, ten laatste de 
volgende werkdag. 

Installatie van de machine bij U ter plaatse gebeurt door onze eigen technische dienst, tegen ons normale uurloon. 



Alle vermelde prijzen zijn netto, exclusief BTW 21%, en geldig vanaf 1 juni 2018, bij contante betaling.  

Digitale multifunctionals A4 
Sheetfeeder voor automatische recto-verso documententoevoer tot 75 blz. 
Ruime papiercassette voor 500 vel, 100 pagina handinvoer 
Recto-verso afdrukken 
M3655idn en M3660idn met single pass recto verso originelenfeeder 

Hoog volume A4 netwerk multifunctionals 

Model M3145dn M3645dn M3145idn M3645idn M3655idn M3660idn 

Prijs       
snelheid ppm 45 45 45 45 55 60 

fax - ja - Ja ja ja 

originelenfeeder 75 R/V 75 R/V 75 R/V 75 R/V 100 R/V SP 100 R/V SP 

Bediening     Touchscreen  Touchscreen  Touchscreen Touchscreen 

KyoClick 1000 p. per maand       
KyoClick extra pagina       

KyoClick Huur All-in 1000p/maand       

KyoClick Huur All-in 2500p/maand       

KyoClick Huur All-in 5000p/maand       

KyoClick Huur All-in 10000p/maand       

Opties   

Extra papiercassette (max. 4)  

Onderkast   

Scan Extension Kit OCR  
(enkel idn-modellen)  

Installatie van de machine bij U ter plaatse gebeurt door onze eigen technische dienst, tegen ons normale uurloon. 

Printen zonder zorgen:  KyoClick 
 
Met KyoClick betaalt U een vast bedrag per gemaakte afdruk.  In die 
vaste prijs zijn alle verbruiksprodukten, wisselstukken, werkuren en 
verplaatsingskosten inbegrepen. 
De verbruiksprodukten worden U gratis geleverd, U moet dus nooit 
meer toner kopen !   Op het einde van de levensduur van de machine 
blijft U niet zitten met een voorraad onbruikbare toners. 
Bij problemen komt een technieker bij U ter plaatse, ten laatste de 
volgende werkdag. 


