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Link do produktu: https://agapo.pl/canon-ir2318l-p-42192.html

Canon iR2318L - kserokopiarka
cyfrowa, pokrywa, toner
Cena brutto

2 841,30 zł

Cena netto

2 310,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

ir2318L

Producent

Canon

Opis produktu

Kserokopiarka cyfrowa Canon iR2318L
Pokrywa oryginałów, toner

Masz pytania?
zadzwoń
handlowiec@pc-net.pl

tel. 794 900 078

agnieszka@pc-net.pl

tel. 660 486 906

biuro@pc-net.pl

tel. 793 900 878

Opis produktu:
Canon iR2318L urządzenie wielofunkcyjne drukujące monochromatycznie (czarno-biały wydruk), wyróżniające się niesamowita prostotą
obsługi. Wynikającą z posiadania dużego, bardzo intuicyjnego, panelu administracyjnego gwarantującego komfortowa współprace z
urządzeniem. Doskonale sprawdzi się w każdym małym biurze lub grupie roboczej.

!!! WAŻNE !!!

Przed wysyłką każde urządzenie jest czyszczone, testowane oraz przechodzi przegląd.
Wysyłka odbywa się na palecie.
Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS!
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Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania przeglądów (średni koszt przeglądu około 80 zł netto).

Koszty eksploatacji:
Toner Canon C-EXV14 black wydajność 8300 stron - 85 zł netto oryginał / 60 zł netto zamiennik
Bęben Canon C-EXV14 black wydajność 55000 stron - 560 zł netto oryginał / 180 zł netto zamiennik

Dane techniczne
Specyfikacja urządzenia
Technika druku
Maksymalny rozmiar nosnika
Prędkość procesora
Maksymalna szybkość druku (mono)
Druk w kolorze
Zainstalowana pamięć
Rozdzielczość w poziomie (mono)
Rozdzielczość w pionie (mono)
Gramatura papieru
Pojemność podajnika papieru
Obsługiwane nośniki
Obsługiwane systemy operacyjne
Typ skanera
Skalowanie
Złącze zewnętrzne
Zainstalowane opcje
Cechy dodatkowe
Wymiary Sz/G/W/
Waga
Więcej informacji:

Laser
A3
150 MHz
18 str./min.
Nie
64 MB
600 dpi

600 dpi

64-128 g/m2
330 szt.
papier A3, papier A4, papier A5, koperty
--- dokładne informacje na stronie producenta --Brak
25 - 400%
USB 2.0
Podajnik na 250 arkuszy. Podajnik ręczny na 80 arkuszy
toner doliczony do ceny
622 x 638 x 580,4
36,9 kg
http://www.canon.pl/For_Work/Products/Office_Print_Copy_Solutions/Office_Black_White/iR2318L/index.asp?specs=1

Gwarancja
Gwarancja
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36 miesięcy lub 150 000 str.

