Canon i-SENSYS LBP7200Cdn
Farebná laserová tlačiareň
Profitujte z vysokého výkonu a profesionálnej kvality farieb
- podporte svoju obchodnú produktivitu s týmto zariadením, ktoré šetrí priestor a energiu.

Táto kompaktná farebná laserová tlačiareň, ktorá je pripravená na pripojenie k sieti,
je ideálna pre malé pracovné skupiny, ktoré potrebujú rýchly a profesionálny farebný výstup,
a to kompletne s produktívnou automatickou obojstrannou tlačou a energetickou efektívnosťou.
Vlastnosti
* Kompaktná farebná laserová tlačiareň
* 20 str./min. farebne a monochromaticky
* Rozlíšenie tlače až 9 600 x 600 dpi
* S technológiou rýchleho prvého výtlačku nemusíte čakať
* Automatická obojstranná tlač
* Pripravená na používanie v sieti pomocou rozhrania vzdialeného používateľa
* Farebné univerzálne kazety
Kompaktné riešenie pripravené na prácu v sieti pre rýchlu a obojstrannú farebnú tlač

Pôsobivá farebná tlač
Profitujte z vynikajúceho farebného výstupu s touto kompaktnou, robustnou a ľahko použiteľnou farebnou laserovou tlačiarňou.
Vytvárajte profesionálne dokumenty v širokej pestrosti formátov a štýlov tlače, aby vyhovovali presne vašim potrebám.
Zdokonalené rozlíšenie 9 600 x 600 dpi dodáva jasné hrubé grafiky a jemný ostrý text pri každej vašej práci.
Rýchly výkon
Vysoká rýchlosť tlače až 20 strán za minútu farebne a monochromaticky a rýchly 15-sekundový alebo kratší čas prvého výtlačku zaručuje,
že nebudete musieť čakať, kým sa vaše tlačové úlohy dokončia. Naše technológie rýchleho prvého výtlačku vám umožnia rýchlo tlačiť
dokumenty z režimu spánku, čím zrýchlia váš celkový výkon.
Produktívna obojstranná tlač
Zvýšte kancelársku produktivitu a vytvorte profesionálne vyzerajúce dokumenty pomocou automatickej obojstrannej tlače.
Znížte svoje výdavky za papier a tiež pomáhajte uchovávať prírodné zdroje tak, že znížite plytvanie papierom.
Kazeta na 250 hárkov, univerzálny zásobník na 50 hárkov a voliteľná kazeta na 250 hárkov (max. A4) pridávajú k celkovej produktivite.
Pripravené pre sieť
Malé pracovné skupiny môžu pomocou tejto jednotky pripravenej na používanie v sieti zdieľať produktívnu farebnú tlač zo všetkých
pripojených počítačov. Rozhranie vzdialeného používateľa (RUI) umožňuje používateľom a správcom bez námahy monitorovať
a spravovať stav tlačiarne, a to priamo cez ich bežné webové prehliadače. Nastavenie tlačiarne v sieti je rýchle a jednoduché pomocou
automatickej konfigurácie IP a inštalácie typu „Point and Print“.
Energeticky efektívna, tichá a ľahko použiteľná
Táto energeticky efektívna tlačiareň používa len 7,5-wattov v režime spánku. Je certifikovaná v rámci normy Energy Star a
má hodnotenie TEC* (bežnej spotreby energie) s hodnotou len 2,19 KWh/týždeň. V pohotovostnom režime je úplne tichá,
čím vám umožní pracovať bez rozptyľovania hlukom. Jednoduchosť používania zaručuje úplná prevádzka z prednej strany
a ľahko použiteľné okno so stavom o tlačiarni, ktoré sa dodalo s ovládačom, zaisťuje upozornenie na nízky stav tonera.
Univerzálne farebné kazety bez potreby údržby
Systém univerzálnych kaziet znižuje požiadavky na údržbu a zaisťuje nepretržitý vysokokvalitný výstup. Jednoducho vymeňte kazetu
ktorá obsahuje toner, valec a čistiace jednotky - a tlačiareň je doslovne ako nová. Pohodlné vkladanie spredu zaisťuje jednoduchú,
rýchlu a čistú výmenu kazety.

Cena: 239.99* € bez DPH.
*Táto cena platí pri odbere minimalne dvoch kompletných sád náplní z akciovej ponuky!

POZOR AKCIA!
Sada originálnych tonerov do tlačiarne LBP7200Cdn
teraz len za polovičnú cenu: len 180€ bez DPH!

