Cennik kserokopiarek nowych z dnia 31.08.2015

MP301SPF

A4 czarno biała – ksero, drukarka, skaner, fax.

cena netto

gwarancja

30 kopii na minutę
Kopiarka: rozdzielczość 600 dpi, zoom 50 - 200% (w krokach co 1%)
zasobnik papieru 250 plus podajnik boczny 30, zalecane obciążenie
miesięczne do 5 000 kopii, maksymalne do 15 000 kopii, jeden skan –
wiele kopii, sortowanie, łączenie oryginałów, dupleks – automatyczny.
Drukarka: druk sieciowy, prędkość 30 stron/min. rozdzielczość 600 DPI
protokoły sieciowe: TCP/IP, IPX/SPX, język druku: RPCS, PCL5e, PCL6,
Adobe PostScript 3
Skaner: szybkość skanowania maksymalnie 30, sterownik TWAIN, skan
do folderu (SMB/FTP), e-mail (SMTP), książka adresowa.
Faks: SUPER G3, przekazywanie faksu na e-mail, książka adresowa

3490,00 zł

24 mies.

4195,00 zł

24 mies.

8195,00 zł

24 mies.

13195,00 zł

24 mies.

A3 czarno biała – ksero, drukarka, skaner, fax.

MP2001

20 kopii na minutę
Kopiarka: pamięć 1 GB (max do 1,5 GB), rozdzielczość 600 dpi,
skalowanie 50 - 200% (w krokach co 1%),zasobnik papieru: 2 x 250, 2 x
500, taca 100, zalecane miesięczne obciążenie do 10 000 kopii,
maksymalne miesięczne do 30 000 kopii, jeden skan – wiele kopii,
sortowanie, sortowanie z obrotem, łączenie oryginałów, rozdzielanie
(funkcja książka), dupleks – automatyczny (oryginał i kopia)
Drukarka: druk sieciowy, rozdzielczość 600dpi, 20 kopii/min.,
protokoły sieciowe: TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, język druku: RPCS,
PCL5e, PCL6, opcj. Adobe PS3.Skaner: szybkość skanowania max 50
sterownik sieciowy i TWAIN,skan do e-mail, skan do folderu, książka
adresowa Faks: SUPER G3, przekazywanie faksu na e-mail, książka
adresowa.

A3 czarno biała – ksero, drukarka, skaner, fax.

MP2554

25 kopii na minutę
Kopiarka: rozdzielczość 600 dpi, pamięć 2GB RAM, 320 GB dysk
twardy,skalowanie 25 - 400% (w krokach co 1%) , zasobnik papieru
4 x 500, plus podajnik boczny 125, zalecane miesięczne obciążenie do
15 000 kopii, maksymalne miesięczne do 35 000 kopii, jeden skan –
wiele kopii, sortowanie, automatyczny wybór papieru, edycja obrazu,
łączenie kopii, dupleks – automatyczny. Drukarka: rozdzielczość 1200
dpi, język RPCS, PCL5e, PCL6, USB, Ethernet 100/10, TCP/IP, IPX/SPX,
SMB, AppleTalk. Skaner: 80 str/min., 600 dpi, 1200 dpi TWAIN ,format
zapisu PDF, TIFF, JPEG,skan do e-mail i do folderu.
Fax: książka adresowa, przekazywanie na e-mail, faks sieciowy

A3 kolorowa – ksero, drukarka, skaner, fax.

MPC2011

20 kopii na minutę
Kopiarka: rozdzielczość 600 dpi, pamięć 1,5GB RAM, 250 GB dysk
twardy,skalowanie 25 - 400% (w krokach co 1%) , zasobnik papieru
2 x 250, plus podajnik boczny 100, zalecane miesięczne obciążenie do
15 000 kopii, maksymalne miesięczne do 35 000 kopii, jeden skan –
wiele kopii, sortowanie, automatyczny wybór papieru, edycja obrazu,
łączenie kopii, dupleks – automatyczny. Drukarka: rozdzielczość 1200
dpi, język RPCS, PCL5e, PCL6. Złącza: USB, Ethernet opcja WiFi, TCP/IP,
IPX/SPX, SMB, AppleTalk. Skaner: 26/41 str/min., 600 dpi,format
zapisu PDF, TIFF, JPEG,skan do e-mail i do folderu.
Fax: książka adresowa, przekazywanie na e-mail, faks sieciowy

bezpłatna instalacja urządzeń, bezpłatne przeszkolenie bezpłatny transport urządzenia
i materiałów eksploatacyjnych, autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Toruń ul. Dziewulskiego 39 (II Rubinkowo), tel/fax 56 659 91 84 – eurobiuro@torun.home.pl
www.eurobiurotorun.pl

Cennik kserokopiarek używanych z dnia 31.08.2015

MP201SPF

A4 czarno biała – ksero, drukarka, skaner, fax.

cena netto

gwarancja

21 kopii na minutę
Kopiarka: rozdzielczość 600 dpi, zoom 50 - 200% (w krokach co 1%)
zasobnik papieru 250 plus podajnik boczny 30, zalecane obciążenie
miesięczne do 5 000 kopii, maksymalne do 15 000 kopii, jeden skan –
wiele kopii, sortowanie, łączenie oryginałów, dupleks – automatyczny.
Drukarka: druk sieciowy, prędkość 21 stron/min. rozdzielczość 600 DPI
protokoły sieciowe: TCP/IP, IPX/SPX, język druku: RPCS, PCL5e, PCL6,
Adobe PostScript 3
Skaner: szybkość skanowania: kolor 10/mono 22, sterownik TWAIN,
skan do folderu (SMB/FTP), e-mail (SMTP), książka adresowa.
Faks: SUPER G3, przekazywanie faksu na e-mail, książka adresowa

1900,00 zł

24 mies.

2450,00 zł

24 mies.

4300,00 zł

36 mies.

6490,00 zł

36 mies.

A3 czarno biała – ksero, drukarka, skaner, fax.

MP2000

20 kopii na minutę
Kopiarka: pamięć 16 MB (drukarka do 384 MB), rozdzielczość 600 dpi,
skalowanie 50 - 200% (w krokach co 1%),zasobnik papieru: 2 x 250, 2 x
500, taca 100, zalecane miesięczne obciążenie do 10 000 kopii,
maksymalne miesięczne do 30 000 kopii, jeden skan – wiele kopii,
sortowanie, sortowanie z obrotem, łączenie oryginałów, rozdzielanie
(funkcja książka), dupleks – automatyczny (oryginał i kopia)
Drukarka: druk sieciowy, rozdzielczość 16/20 kopii/min., protokoły
sieciowe: TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, język druku: RPCS, PCL5e, PCL6,
opcj. Adobe PS3.Skaner: szybkość skanowania max 43 sterownik
sieciowy i TWAIN,skan do e-mail, skan do folderu, książka adresowa
Faks: SUPER G3, przekazywanie faksu na e-mail, książka adresowa.

A3 czarno biała – ksero, drukarka, skaner, fax.

MP2550

25 kopii na minutę
Kopiarka: rozdzielczość 600 dpi, pamięć 128MB RAM, 40 GB dysk
twardy,skalowanie 25 - 400% (w krokach co 1%) , zasobnik papieru
4 x 500, plus podajnik boczny 125, zalecane miesięczne obciążenie do
15 000 kopii, maksymalne miesięczne do 35 000 kopii, jeden skan –
wiele kopii, sortowanie, automatyczny wybór papieru, edycja obrazu,
łączenie kopii, dupleks – automatyczny. Drukarka: rozdzielczość 600
dpi, język RPCS, PCL5e, PCL6, USB, Ethernet 100/10, TCP/IP, IPX/SPX,
SMB, AppleTalk. Skaner: 52 str/min., 600 dpi, 1200 dpi TWAIN ,format
zapisu PDF, TIFF, JPEG,skan do e-mail i do folderu.
Fax: książka adresowa, przekazywanie na e-mail, faks sieciowy

A3 kolorowa – ksero, drukarka, skaner, fax.

MPC2550

25 kopii na minutę
Kopiarka: rozdzielczość 600 dpi, pamięć 768MB RAM, 60 GB dysk
twardy,skalowanie 25 - 400% (w krokach co 1%) , zasobnik papieru
2 x 250, plus podajnik boczny 100, zalecane miesięczne obciążenie do
15 000 kopii, maksymalne miesięczne do 35 000 kopii, jeden skan –
wiele kopii, sortowanie, automatyczny wybór papieru, edycja obrazu,
łączenie kopii, dupleks – automatyczny. Drukarka: rozdzielczość 1200
dpi, język RPCS, PCL5e, PCL6. Złącza: USB, Ethernet opcja WiFi, TCP/IP,
IPX/SPX, SMB, AppleTalk. Skaner: 26/41 str/min., 600 dpi,format
zapisu PDF, TIFF, JPEG,skan do e-mail i do folderu.
Fax: książka adresowa, przekazywanie na e-mail, faks sieciowy

bezpłatna instalacja urządzeń, bezpłatne przeszkolenie bezpłatny transport urządzenia
i materiałów eksploatacyjnych, autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Toruń ul. Dziewulskiego 39 (II Rubinkowo), tel/fax 56 659 91 84 – eurobiuro@torun.home.pl
www.eurobiurotorun.pl

