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Konica Minolta bizhub C554 kserokopiarka kolorowa z RADF używana
Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Kod producenta

C554

Producent

Konica Minolta

Opis produktu

Kserokopiarka kolorowa Konica Minolta bizhub C554

RADF, komplet tonerów, urządzenie po przeglądzie, gotowe do pracy

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
URZĄDZENIE NA ZAMÓWIENIE
24 MIESIĄCE GWARANCJI

Główne cechy:
Szybkość kopiowania/druku A4 Do 55 kopii na minutę (w czerni/w kolorze)
Automatyczny podajnik dokumentów RADF w standardzie
Nośniki od A6 do SRA3, baner 1.2 m i gramatura mediów 52 – 300 g/m2
Nowoczesny 9-calowy kolorowy panel dotykowy z funkcją “multi-touch”
Opcjonalnie jednoprzebiegowy podajnik oryginałów skanuje obie strony dwustronnego dokumentu w jednym cyklu z prędkością do 160
obrazów/minutę
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Finiszery modułowe i różne opcje przechowywania papieru dopasowane pod własne potrzeby
MyTab/Moja Zakładka. Indywidualna konfiguracja sterownika drukowania
Druk w trybie Carbon. Copy Druk jednostronny z wielu podajników
Bezpośredni druk. Drukowanie plików PDF, XPS, JPEG, TIFF, PS i PCL bez sterowników
Inteligentna kolejka zadań. Niedrukowalne zadania, np. z powodu niedostępnego formatu papieru (kopiowanie, drukowanie i faks) są
wyprzedzane przez kolejne zadania
Tryb oszczędzania tonera. Pomaga oszczędzać toner, ograniczając jego zużycie np. na wydruki próbne
Opis produktu:
Urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta bizhub C554 to niesamowicie wydajne kolorowe rozwiązanie biurowe przeznaczone dla biznesu
obsługujące format SRA3 i drukujące zarówno w czerni jak i kolorze z prędkością do 55 str/min (A4). Kserokopiarka została zaprojektowana z
myślą o jak najwydajniejszym zoptymalizowaniu pracy w nowoczesnym biurze. Solidna, kompaktowa i nowoczesna obudowa wygląda
bardzo estetycznie, w wyniku czego idealnie wkomponuje się w przestrzeń każdego biura. Duży wybór dodatkowego (opcjonalnego)
wyposażenia w urządzeniu Konica Minolta bizhub c554 pozwala na dopasowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb określonych dużych
grup roboczych.
Zestaw zawiera:
Używane urządzenie Konica Minolta bizhub C554 RADF
Automatyczny podajnik RADF
Tonery (TN-512 CMYK) - stan uzależniony od zużycia w
danym modelu

* zdjęcie poglądowe, może różnić się od oferowanego produktu

Wysyłka odbywa się na palecie - dowóz na terenie Częstochowy GRATIS
Przed wysyłką każde urządzenie jest czyszczone, testowane oraz przechodzi przegląd
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji.
Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie.
Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić.
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