Canon i-SENSYS MF8330Cdn
Laserové multifunkčné zariadenie
Profitujte z vysokého výkonu a profesionálnej kvality farieb
- podporte svoju obchodnú produktivitu s týmto zariadením, ktoré šetrí priestor a energiu.

Vlastnosti zariadenia
* Univerzálne farebné zariadenie: tlač, kopírovanie a skenovanie
* 20 str./min./kóp./min. farebne a monochromaticky
* Tlač v rozlíšení až 2 400 x 600 dpi
* Automatická obojstranná tlač
* Ľahko použiteľný 5-riadkový LCD displej
* Ľahké skenovanie do siete a na pamäťový USB kľúč
* Energetická účinnosť
Priestorovo šetrné univerzálne riešenie pre vysoko výkonné a produktívne farebné výtlačky
Umenie jednoduchosti
Toto vysoko výkonné multifunkčné zariadenie kombinuje štýl a priestorovo úspornú jednoduchosť. Jeho čistý dizajn bez kompromisov
- s plynulými oblými líniami - zaručuje jednoduchosť používania a jednoduché umiestnenie, ako aj vynikajúce farebné výhody.
Vynikajúca kvalita farieb
Pokročilé technológie zobrazovania farieb od spoločnosti Canon vám zaistia konkurenčnú výhodu a dodajú hodnovernú reprodukciu farieb,
ako aj ostrý čierny text. Vytvorte marketingové materiály s vysokým vplyvom vďaka týmto inovatívnym technológiám,
S-Toneru a automatickému zjemneniu obrázkov (AIR) pre tlač až do rozlíšenia 2400 x 600 dpi.
Zrýchlite produktivitu
Vysoká výstupná rýchlosť 20 str./min./kóp./min. farebne a monochromaticky prináša veľkoobjemovú tlač do malých a stredne veľkých podnikov.
Automatická obojstranná tlač ako štandardné vybavenie, rýchly čas výstupu prvej kópie len 16 sekúnd alebo menej (farebne a monochromaticky)
a 50-hárkový automatický podávač dokumentov zrýchľujú produktivitu. Tlačte a kopírujte priamo z režimu spánku, a to vďaka technológiám rýchleho prvého výtlačku.
Znížte náklady a šetrite energiu
Znížte náklady na papier pomocou automatickej obojstrannej tlače. Obmedzte tiež prevádzkové náklady, pretože toto energeticky efektívne multifunkčné zariadenie
má certifikáciu Energy Star a spotrebúva len 3 watty v režime spánku.
Vynikajúce farebné skenovanie
Vytvorte vynikajúce farebné skeny prostredníctvom niekoľkých jednoduchých krokov, a to vrátane skenovania cez sieť alebo priamo na pamäťový USB kľúč.
Skenujte do niekoľkých digitálnych formátov, a to vrátane komprimovaných PDF súborov, ktoré sú vynikajúce na zasielanie e-mailom a zdieľanie.
Technológia kompresie od spoločnosti Canon zmenšuje veľkosť súborov bez kompromisov v oblasti kvality obrazu.
Ľahké použitie
Ľahko použiteľný podsvietený 5-riadkový LCD displej s intuitívnymi ponukami a animovaným riešením problémov zaisťuje prevádzku bez námahy, a to hneď od začiatku.
Univerzálny kazetový systém od spoločnosti Canon poskytuje prevádzku bez potreby údržby, nepretržite vysokokvalitný výstup a pohodlie s menším počtom spotrebného materiálu.
Pripravené pre sieť
Malé pracovné skupiny dokážu zdieľať funkcie. Rozhranie pre vzdialeného používateľa umožní používateľom a správcom diaľkovo monitorovať a zdieľať stav zariadenia cez sieť.
Správa identifikácií oddelenia chráni dôležité nastavenia, zabraňuje nepovolenému prístupu k funkciám zariadenia a umožňuje prísnu kontrolu výdavkov.

Cena: 399.99 € bez DPH.
*Táto cena platí pri odbere minimálne dvoch kompletných sád náplní z akciovej ponuky!

POZOR AKCIA!
Sada originálnych tonerov do zariadenia MF-8330Cdn
teraz len za polovičnú cenu: len 180€ bez DPH!

