
 

                                                                                                                      

    

 

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

   Side 1 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

HP DeskJet 2320 AiO 

multifunktion 

Print 4800 x 1200 dpi (farve) 

2 x blækpatroner  

HP 305 

USB 2 

vn.: 998030098 
 

Pris kr. 499,- incl. moms 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HP Deskjet 2710 & 2720  

All-in-One Blækprinter 
Print 4800 x 1200 dpi (farve) 

2 x blækpatroner  

HP 304XL 

USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi & AirPrint 

vn.: 996068826 

 

         Pris kr. 699,- incl. moms 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

HP Envy Pro 6430  

All-in-One Blækprinter 
Print 4800 x 1200 dpi (farve) 

2 x blækpatroner  

HP 305 

USB 2.0, Wi-Fi & AirPrint 

vn.: 996534978 
 

Pris kr.  999,- incl. moms 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HP Officejet Pro 8023  

All-in-One Blækprinter 
Print 4800 x 1200 dpi (farve) 

4 patroner 

HP 912 

LAN, Wi-Fi & AirPrint 

vn.: 994924872 
 

             Pris kr. 1.299,- incl. moms 

https://dev.dcs.dk/da/p/canon-pixma-ts5050-blaekprinter-991733619
https://dev.dcs.dk/da/p/canon-pixma-mg3650-blaekprinter-989846868


 

                                                                                                                      

    

 

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

   Side 2 

 

 

 

Brother DCP-L2530DW MFP va. 992993092 

  

 

 

 

 

 

 

 

DCP-L2530DW er prisvenlig og designet til det travle hjemmekontor eller den lille 

virksomhed. Printeren indeholder mange funktioner, høj printhastighed og indbygget trådløst 

netkort. Alt sammen i et kompakt og lydsvagt design. 

 

Simpel opsætning og meget brugervenlig. DCP-L2530DW er en af vores hurtigste og mest 

effektive alt-i-én-printere. Du kan holde omkostningerne nede ved at bruge vores store 

tonere, og med den store papirskuffe, skal du ikke fylde papir i så ofte. Hermed kan du 

fokusere på det, der er vigtigt - nemlig din virksomhed. 

 

• Sort/Hvid laser 

• op til 30 spm (kopiering)  

• op til 30 spm (udskriver) 

• Tilslutning via WiFi eller USB 2.0 

• Medfølgende toner (sort) - op til 700 sider 

• 3 års produkt garanti ved registrering 
 

Pris kr.   1.299,- incl. moms 

            

Toner TN2410 1.200 sider kr.  499,- 

Toner TN2420 3.000 sider kr.  899,- 

 

 



 

                                                                                                                      

    

 

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

   Side 3 

 

 

 

HP Color LaserJet Pro MFP M182n 995545245 

 

 

En effektiv MFP til farver i høj kvalitet og produktivitet. Spar tid med Smart Tasks i HP Smart-

appen, og udskriv og scan fra din telefon. Få vigtige sikkerhedsfunktioner, der sikrer beskyttelse af 

privatlivets fred og kontrol.  

 

Frihed til at arbejde overalt 

Få nem udskrivning og scanning fra din mobilenhed med HP 

Smart ? klassens bedste mobiludskrivningsapp. 

Eliminer trin ved repetitive opgaver med indstillelige genveje ved 

hjælp af Smart Tasks i HP Smart-appen. 

Organiser dokumenter 50 % hurtigere med Smart Tasks ? den 

første mobiludskrivningsapp, der automatiserer 

scanningsopgaver. 

Få meddelelser, når der udskrives, scannes eller kopieres fra din mobilenhed ved hjælp af HP Smart-

appen. 

HP's pålidelige kvalitet og ydelse 

Få farveudskrifter i høj kvalitet og suveræn ydelse med originale HP-tonerpatroner med JetIntelligence. 

Få nem og hurtig udskrivning, kopiering og scanning direkte fra kontrolpanelet. 

Få de udskrifter til arbejdsbrug, du ønsker ? hurtigt. Denne printer leverer dine dokumenter med en høj 

hastighed. Spar på energien med HP's automatiske tænd/sluk-teknologi. 

Vigtig sikkerhed 

Vigtige sikkerhedsfunktioner, der sikrer beskyttelse af privatlivets fred og kontrol, herunder 

grundlæggende kryptering og adgangskodebeskyttelse. 
 

    HP toner HP 216A 

Pris kr.   4.499,- incl. moms 

 

 



 

                                                                                                                      

    

 

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

   Side 4 

 

 

 

HP Color LaserJet Pro MFP M479fnw 994719903 

 

I forretningslivet vinder du ved at arbejde smartere. HP Color LaserJet Pro MFP M479 er designet 

til, at du kan fokusere din tid der, hvor det er mest effektivt, så du kan skabe vækst i din 

virksomhed og være foran konkurrenterne. 

Bygget til at holde dig ? og din virksomhed ? i gang 

Scan filer direkte til Microsoft SharePoint samt til e-mail, USB og 

netværksmapper. 

Spar tid ved at automatisere trinnene i en kompliceret arbejdsproces og 

anvende gemte indstillinger. 

Udskriv trådløst med og uden netværket, hold forbindelse med Dual 

Band Wi-Fi og Wi-Fi Direct. 

Udskriv problemfrit fra alle enheder, stort set overalt, til alle HP-

printere? sikkert gennem skyen. 

Klassens bedste sikkerhed ? registrer og stop angreb 

En række integrerede sikkerhedsfunktioner beskytter din MFP, så den ikke kan anvendes som 

udgangspunkt for angreb. 

Beskyt fortrolige oplysninger med valgfri udskrivning vha. pinkode/pull for at få fat i udskriftsjob. 

Med HP JetAdvantage Security Manager som ekstra udstyr kan du indstille konfigurationen. 

Undgå potentielle angreb, og træf hurtigt sikkerhedsforanstaltninger takket være øjeblikkelige 

underretninger om sikkerhedsproblemer. 

Ganske enkelt designet til at gøre din dag nemmere 

Konfigurer denne MFP hurtigt, og administrer nemt enhedsindstillingerne for at øge den generelle 

effektivitet ved udskrivning. 

Det er nemt og hurtigt at håndtere opgaver vha. touchfarveskærmen på 4,3". 

Udskriv Microsoft Office-formaterede filer udover PDF'er direkte fra USB-drevet. 

Undgå afbrydelser med en HP LaserJet MFP, som er designet til at være strømlinet og levere maksimal 

produktivitet. 

Bæredygtighed er en god forretning 

Undgå frustrerende genudskrivninger, spildte forbrugsvarer og serviceopkald ved at bruge originale HP-

tonerpatroner. Sparer op til 18 % af energiforbruget sammenlignet med tidligere produkter. 

 

Pris kr.   6.299,- incl. moms  

HP toner HP 415A & 415X 

 


