7
ul. Czerwonego Prądnika 2
31-431 Kraków
NIP 676-01-00-526

AUTORYZOWANY DEALER

KOPIARKI * NOTEBOOKI * PROJEKTORY * DESKTOPY * FAKSY *
* SIECI KOMPUTEROWE *

Dział Handlowy
ul. Żabiniec 37
31-215 Kraków
tel./faks (012) 416-37-37, 416-38-38

Zasięg ogólnopolski:
Uczestnik Konsorcjum CYFROWEJ TECHNIKI BIUROWEJ
Kraków, czerwiec 2014

Oferta specjalna :
na dostawę nowoczesnego urządzenia wielofunkcyjnego
kopiarka-drukarka-skaner

Teraz w wyjątkowej cenie !

TOSHIBA

NOWOŚĆ !

Urządzenie A4 z możliwością pracy na A3
łączy kompaktowość drukarek A4 z obsługą papieru z urządzeń A3,
oferując idealne rozwiązanie na obecne czasy dla małych i średnich biur,
gdzie nie wymaga się zaawansowanych funkcji informatycznych, a
tanie, proste drukowanie, skanowanie i kopiowanie
Urządzenie w wersji podstawowej - gotowe do pracy Zawiera pokrywę, toner, bęben, deweloper

Urządzenie wielofunkcyjne formatu A4 i A3 o podstawie A4
Prosta obsługa, wytrzymała konstrukcja i ekonomiczna eksploatacja
Drukowanie, kopiowaniem w A3 z zastosowaniem ADF- u
Podawanie papieru A3 z podajnika ręcznego na 100 ark.
Złącze USB do podłączenia komputera lub printserwera sieciowego
Druk GDI
Dupleks - ręczny
Kolorowy skaner 20 stron/min A4 i 14 stron/min A3
Możliwość rozbudowy o ADF – automatyczny podajnik dokumentów
Kopiowanie 2 w 1 , 4 w 1 – zmniejszenie kosztów wydruków
Kopiowanie dwu stron dokumentu ( np. dowodu osobistego ) na jednej stronie

CENA : 2.275,00 zł BRUTTO
CENA SPECJALNA :
1.590,00 zł BRUTTO
Urządzenie z automatycznym podajnikiem dokumentów ADF :

CENA : 3.250,00 zł BRUTTO
CENA SPECJALNA :
2.400,00 zł BRUTTO

TOSHIBA

Cechy charakterystyczne:
Małe wymiary urządzenia
Duża funkcjonalność i wytrzymałość
Bardzo niskie koszty eksploatacji – całkowite koszty z materiałami
eksploatacyjnymi i obsługą serwisową na poziomie 4 groszy.

Podstawowe materiały eksploatacyjne :
Toner na 12.000 kopii /wydruków
Bęben na 55.000 kopii/wydruków

cena netto
cena netto

99,00 zł
95,00 zł

Gwarancja – 24 miesiące
Termin realizacji – do 7 dni
Forma płatności – do uzgodnienia
W cenie zawarto dostawę i instalację urządzenia .

Oferta ważna do 10-07-2014 lub do wyczerpania ilości urządzeń promocyjnych.

Zapewniamy doradztwo w doborze najbardziej odpowiedniego dla Państwa urządzenia
opiekę techniczną i dostawę materiałów eksploatacyjnych.

Pozostajemy do dyspozycji
Marek Maniak,
MBM Electronics
Tel. 600-333-149

