Canon Pixma TS5050 AiO
WiFi Airprint
Print 4800 x 1200 dpi (farve)
5 individuelle blækpatroner
PGI 570/CLI-571 PGBK/BK 989888026
USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct & AirPrint
vn.: 991733619

Pris kr.

999,-

incl. moms

Canon PIXMA MG3650
AiO WiFi - Black
Print 4800 x 1200 dpi (farve)
1 farvepatron & 1 sortpigmenteret patron
PG 540 / CL-541 988405626
USB, Wi-Fi & AirPrint
vn.: 993476537

Pris kr.

549,-

incl. moms

HP OfficeJet 6950
All-in-One

HP DeskJet 2630
All-in-One

Print 4800 x 1200 dpi (farve)
4 individuelle blækpatroner
903XL/903XL Combo 993262732
USB, LAN, Wi-Fi & AirPrint
vn.: 992590641

Print 4800 x 1200 dpi (farve)
1 farvepatron & 1 sort patron
HP 304 Combo Pack 993502035
Tilslutning via USB & WiFi
vn.: 992776567

Pris kr.

1.159,-

incl. moms

Pris kr.

759,-

incl. moms

Der tages forbehold for prisændringer vedr. udefra kommende faktorer, samt forbehold for udgåede varer.

Side 1

Lexmark CS417dn farvelaser

992658203

Farveprinteren Lexmark CS417dn tilbyder pålidelighed, avanceret sikkerhed, valgfri trådløs og mobil
udskrivning samt dupleksudskrivning og netværksfunktionalitet og udskriver op til 30 sider pr. minut.
CS417dn kommer med Lexmarks udvidede 4 års garanti, som aktiveres online inden for de første 90
dage efter køb.
Få masser af projekter lynhurtigt fra hånden med en
udskrivningshastighed på op til 30 sider pr. minut i sort og
farver
– og få et 1-sides farvedokument på bare 10 sekunder.
Udskriv dokumenter med grafik og billeder nemt og problemfrit
med 256 MB opgraderbar hukommelse og en hurtig dual-core
processor.
Leveres med tonere. Sort op til 1400 sider og farverne op til 750 sider. (farvetoner til 2300 sider kr. 879,-)

Pris kr.

749,-

incl. moms

Lexmark CX317dn farvelaser 992658204
MFP farveprinteren Lexmark CX317dn tilbyder pålidelighed, avanceret sikkerhed, valgfri trådløs og mobil
udskrivning, dupleksudskrivning og netværksfunktionalitet
samt udskrivning på op til 23 sider pr. minut – og
selvfølgelig mulighed for at scanne og kopiere.
CX317dn kommer med Lexmarks udvidede 4 års garanti,
som skal aktiveres online inden for de første 90 dage efter
køb.
Leveres med tonere. Sort op til 1400 sider og farverne op til
750 sider. (farvetoner til 2300 sider kr. 879,-)

Pris kr.

1.259,-

incl. moms

Der tages forbehold for prisændringer vedr. udefra kommende faktorer, samt forbehold for udgåede varer.

Side 2

Brother DCP-J572DW

va. 993428933

Det er den perfekte inkjetprinter til hjemmet eller det lille kontor, der har brug for at printe,
scanne og kopiere. Den kompakte DCP-J572DW er effektiv og fremstår i et stilfuldt design,
der ikke optager meget plads.
•
•
•
•

Print, scan & kopi
Op til 12 ipm s/h og 6 ipm farve
Automatisk dobbeltsidet print
Trådløs netkort | mobil og cloud kompatibel.

Med alt det nødvendige: Print, kopi & scan
Hvis du leder efter en inkjetprinter, der kan alt det nødvendige, så har du her Brother DCP-J572DW.
Den giver dig levende print i farver, nøjagtig kopiering og scanning i høj opløsning. Og så fylder den
ikke meget, hvilket gør den perfekt til hjemmet eller det lille kontor
Alsidig inkjetprinter der er perfekt til hjemmet
Denne kompakte alt-i-én inkjetprinter giver dig hurtige print i høj opløsning. Den er perfekt til alt lige
fra billeder, opskrifter, artikler og børnenes lektier til forældrenes arbejdsdokumenter.
Nem at sætte op, nem at bruge og med lave driftsomkostninger
Selvom DCP-J572DW ikke fylder meget, får du meget for pengene, fx en brugervenlig interface og
prisvenlige blækpatroner. Og med det trådløse netkort er det let at printe fra mobile enheder, så
hverdagen bliver lettere.

Pris kr.

799,-

incl. moms

LC3211 - 4 blækpatroner til 200 sider pris kr. 339,LC3213 - 4 blækpatroner til 400 sider pris kr. 469,-

Der tages forbehold for prisændringer vedr. udefra kommende faktorer, samt forbehold for udgåede varer.

Side 3

Brother HL-L2310D

va. 992981488

Brother HL-L2310D er en lydsvag, kompakt s/h laserprinter, der passer til hjemmet eller det
lille kontor. Den er så lille, at den endda kan stå på skrivebordet.
HL-L2310D er en af de mest effektive og hurtige printere til det mindre printbehov. Selvom
den er hurtig, så får du skarpe og klare udskrifter hver gang du printer. Og med den store
papirskuffe, behøver du ikke at ifylde papir så ofte.
•
•
•
•
•

Printhastighed op til 30 sider/min. ved mindre end 50 dB
Automatisk dobbeltsidet print (duplex)
Stor 250-arks papirskuffe
Leveres med starttoner op til 700 sider
Brugervenlig og nem at sætte op

Maksimal værdi for pengene
Omkostninger er en vigtig faktor, hvad end det er til hjemmet eller kontoret. Når du bruger HL-L2310D
holdes omkostningerne nede og vedligeholdelsen bliver minimal. Og hvis du bruger vores store tonere,
kombineret med dobbeltsidet print (duplex) kan du virkelig spare mange penge penge.
Performance designet til morgendagens kontor
HL-L2310D er hurtig at sætte op og klar på få minutter.
Printeren indeholder mange tidsbesparende funktioner, fx printhastighed op til 30 sider/min., så du
aldrig skal vente længe på dine udskrifter.
HL-L2310D har derudover en stor 250-arks papirskuffe, så du ikke skal ifylde papir så tit. Og så får du
øget fleksibilitet med den manuelle arkføder, der kan håndtere flere forskellige typer af papir.

Pris kr.

729,-

incl. moms

TN-2410 - toner til 1.200 sider pris kr. 499,TN-2420 - toner til 3.000 sider pris kr. 889,-

Der tages forbehold for prisændringer vedr. udefra kommende faktorer, samt forbehold for udgåede varer.

Side 4

Brother DCP-J1100DW All In Box

va. 993509560

Alt hvad du har brug for til 3 år med print i én box!
Incl. 6000 sider sort og 5000 sider i farve.
Elegant alt-i-én inkjetprinter med trådløst netkort og automatisk dokumentføder (ADF). 3 års
forbrug af blæk samt 3 års garanti med on-site SWAP-service medfølger, det er All In Box.

Vores All in Box-pakke betyder, at du får DCPJ1100DW med alt, hvad du har behov for til 3 års
print* samlet i én pakke. En kvalitetsprinter, 3 års
forbrug af blæk og 3 års garanti med on-site
SWAP-service.

•
•
•
•
•
•

Print, kopi og scan
Op til 12 ipm i s/h og 10 ipm i farve
Trådløst netkort og mobil tilslutning
150-arks papirskuffe
20-arks automatisk dokumentføder (ADF)
6,8 cm LCD-touchscreen

Kompakt alt-i-én-printer, ideel til små virksomheder
Denne printer blev bygget med æstetik for øje. DCP-J1100DW har en elegant finish, en kompakt
størrelse og mange praktiske funktioner, så den er det perfekte valg til dit kontor.
Flere enkle tilslutningsmuligheder for din virksomhed
DCP-J1100DW ser ikke bare godt ud, den tilbyder også et udvalg af tilslutningsmuligheder, der gør det
hurtigt og let at printe. Du kan tilslutte via trådløse netkort, og du kan printe via din smartphone eller
tablet, hvilket gør dig i stand til at flere brugere kan printe og dele fra forskellige enheder.

Pris kr.

2.699,-

incl. moms

LC3235XLBK 6000 sider kr. 349,- LC3235XL(M,Y,C) 5000 sider kr. 299,-

Der tages forbehold for prisændringer vedr. udefra kommende faktorer, samt forbehold for udgåede varer.

Side 5

