AKCIJA KYOCERA
KYOCERA je pripravila nov nabor atraktivnih modelov, ki so na voljo po ugodnejših cenah. Spodaj smo pripravili kratek izbor. Za celotno akcijsko ponudbo nas pokličite na telefon 041 306 606.

ECOSYS P3045dn
Eden izmed najbolj priljubljenih Kyocera ECOSYS tiskalnikov - izredno zmogljiv in primeren za
manjše delovne skupine.
• Do 45 A4 in A5 strani v minuti.
• Standardno Gigabit LAN, Wi-Fi dodatek z možnostjo Wi-Fi Direct.
• Mobilno tiskanje podpira AirPrint, Mopria in KYOCERA Mobile Print.
• 100-listni večnamenski pladenj in 500-listni univerzalni predal za papir.
• Alfanumerična tipkovnica za lažji vnos gesel (zasebno tiskanje).
Redna prodajna cena 372,00 € brez DDV

Cena v akciji: 319,00 € brez DDV

ECOSYS M5521cdw
Večopravilna naprava, ki se odlično znajde v manjšem delovnem okolju, ki zahteva širok spekter funkcij.
Podpora mobilnega tiskanja je povezljiva tako z napravami Android, kot z napravami iOS. Dodatno lahko
M5521cdw upravljate tudi s svojega pametnega telefona z aplikacijo MyPanel.
• Hitrosti tiskanja do 21 strani / min, barvno in ČB.
• Standardna ločljivost tiskanja 1.200 x 1.200 dpi ter Wi-Fi in Wi-Fi Direct.
• Mobilno tiskanje podpira AirPrint, Mopria in KYOCERA Mobile Print.
• Neposredno tiskanje iz USB flash pomnilnika.
• Kompaktna oblika in tiho delovanje.
Redna prodajna cena 299,00 € brez DDV

Cena v akciji: 229,00 € brez DDV

TASKalfa P350ci
Barvna A4 večnamenska naprava je majhnih mer, toda pripravljena za delo v
manjših ali srednje velikih delovnih skupinah. Zahtevna opravila lahko izvede z vključenimi programskimi tipkami ali namenskimi aplikacijami HyPAS, ki
omogočajo optimizacijo delovnih tokov.
• Hitrosti tiskanja do 35 strani / min, barvno in ČB.
• Hitri krmilnik z 1 GHz procesorjem in 1 GB pomnilnika.
• Hitro skeniranje, do 60 strani na minuto, s 75-listnim podajalnikom.
• 7-palčna barvna kontrolna plošča, občutljiva na dotik.
• Kompaktna oblika s polno funkcionalnostjo.
• HyPAS™ programska platforma omogoča izjemne prilagoditve.
Redna prodajna cena 1.379,00 € brez DDV

Cena v akciji: 999,00 € brez DDV

Večopravilna naprava Kyocera TASKalfa 3252ci - sestavljeni komplet
Komplet vsebuje:

• A3 barvna večopravilna naprava TASKalfa 3252ci.
• Podajalnik dokumentov DP-7120.
• Podstavek za napravo CB-7110M (na sliki ni prikazan).
• Začetni tonerji ob nakupu niso vključeni v ceno.
Akcijska cena kompleta: 2.590,00 € brez DDV

Akcijska cena za najem: 71,28 € brez DDV
(mesečno na 48 mesecev po pogojih Grenke Leasing)

Dodatne informacije in naročila:
Spletna stran: www.laservis.si
E-pošta: info@laservis.si
Telefon: 041 306 606

