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                        Oferta ważna do wyczerpania zapasów magazynowych.

                                   Ceny uzależnione od aktualnego kursu Euro.

Cena:

    2795;
cena brutto: 3409,90 zł

System cyfrowy:
* kopiowanie i drukowanie 18 str/min
* format A3
* zoom 50-200%
* pokrywa oryginałów
* kaseta na 250 arkuszy
* podajnik boczny na 80 arkuszy
* kolorowy skaner sieciowy TWAIN
* interfejs USB, Ethernet 10/100

IR 2018  + Pen Drive 4GB

System cyfrowy iR 2018 z automatycznym podajnikiem oryginałów 
(ADF) oraz z dupleksem + Pen Drive 4GB

Cena:

    4935;
cena brutto: 6020,70 zł

Cena:

    3499;
cena brutto: 4268,78 zł

System cyfrowy iR 2018 z dupleksem + Pen Drive 4GB
System cyfrowy:
* kopiowanie dwustronne z szyby
* drukowanie dwustronne
* pokrywa oryginałów
* format A3
* kaseta na 250 arkuszy
* zoom 50-200%
* podajnik boczny na 80 arkuszy

3 LATA
GWARANCJI

3 LATA
GWARANCJI

3 LATA
GWARANCJI

DOWÓZ I MONTAŻ URZĄDZENIA GRATIS !

PROMOCJA WAŻNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

System cyfrowy:
* kopiowanie dwustronne z podanika oryginałów oraz z      
  szyby
* drukowanie dwustronne
* automatyczny podajnik oryginałów
* format A3
* kaseta na 250 arkuszy
* zoom 50-200%
* podajnik boczny na 80 arkuszy
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Cena:

    3990;
cena brutto: 4867,80 zł

Cena:

   3490;
cena brutto: 4257,80 zł

RÓŻNE
RODZAJE

GWARANCJI

RÓŻNE
RODZAJE

GWARANCJI

System cyfrowy : iR 2270
* prędkość kopiowania i drukowania 22 str. / min. A4
* elektroniczne sortowanie
* ADF -dwustronny podajnik dokumentów
* DUPLEX- kopiowanie i drukowanie dwustronne 
* 4 kasety na papier oraz podajnik boczny
* kolorowy dotykowy panel sterujący
* sieciowy skaner A3 TWAIN
* sieciowy serwer wydruków UFR II
* eksploatacja : ok. 4gr. A4 (kontrakt serwisowy)
* zapewniamy  dowóz, montaż, szkolenie

System cyfrowy : iR 2800
* prędkość kopiowania i drukowania 28 str. / min. A4
* elektroniczne sortowanie
* ADF-dwustronny podajnik dokumentów
* DUPLEX- kopiowanie i drukowanie dwustronne
* 4 kasety na papier oraz podajnik boczny
* dotykowy panel sterujący
* sieciowy skaner A3 TWAIN
* sieciowy serwer wydruków z emulacją PCL5 i PCL6
* eksploatacja : ok. 4gr. A4 (kontrakt serwisowy)
* zapewniamy dowóz, montaż, szkolenie
* posiadamy duży wybór  modeli iR 3300 oraz iR  2200
  w różnych konfiguracjach i o różnych przebiegach

Cena:

    4680;
cena brutto: 5709,60 zł

POLECA   URZĄDZENIA   Z   RYNKU   WTÓRNEGO

OFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH.

System cyfrowy :
RÓŻNE

RODZAJE
GWARANCJI

iR 2220i

* prędkość kopiowania i drukowania 22 str. / min. A4
* elektroniczne sortowanie
* ADF-dwustronny podajnik dokumentów
* DUPLEX- kopiowanie i drukowanie dwustronne
* 4 kasety na papier oraz podajnik boczny
* dotykowy panel sterujący
* sieciowy skaner A3 TWAIN
* sieciowy serwer wydruków z emulacją PCL5 i PCL6
* pamięć RAM 256MB
* dysk twardy 6GB
* zapewniamy dowóz, montaż, szkolenie

mailto:biuro@transfernet.pl
http://www.transfernet.pl/
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3 LATA
GWARANCJI

Cena:

    2490;
cena brutto: 3037,80 zł

3 LATA
GWARANCJI

Cena:

    3880;
cena brutto: 4733,60 zł

3 LATA
GWARANCJI

Cena:

    4990;
cena brutto: 608780 zł

DOWÓZ I MONTAŻ URZĄDZENIA GRATIS !

                        Oferta ważna do wyczerpania zapasów magazynowych.

                                   Ceny uzależnione od aktualnego kursu Euro.

System cyfrowy:
* prędkość kopiowania 16 str /min.
* pokrywa oryginałów
* format A3-A6
* zoom 25-400%
* kaseta na 300 arkuszy
* podajnik boczny na 50 arkuszy
* opcjonalnie: DADF; duplex; karta wydruków GDI; karta sieciowa
* koszt jednostronnej kopii A4 ok. 3 gr ( kontrakt serwisowy)

D-copia 1600 z automatycznym podajnikiem oryginałów (ADF) oraz z  
dupleksem + Pen Drive 4GB

D-copia 1600 z dupleksem + Pen Drive 4GB

System cyfrowy:
* prędkość kopiowania 16 str /min.
* kopiowanie dwustronne
* pokrywa oryginałów
* format A3-A6
* zoom 25-400%
* kaseta na 300 arkuszy
* podajnik boczny na 50 arkuszy

System cyfrowy:
* prędkość kopiowania 16 str /min.
* kopiowanie dwustronne
* podajnik oryginałów
* format A3-A6
* zoom 25-400%
* kaseta na 300 arkuszy
* podajnik boczny na 50 arkuszy

Bardzo tania eksploatacja:
* bęben światłoczuły na ok 150 tys kopii – ok 700 zł 
* do 300 tys kopii żadnych wymian części

Toner na 3 tys kopii     
        GRATIS

PROMOCJA WAŻNA  DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

D-copia 1600 + Pen Drive 4GB
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Laserowe urządzenie wielofunkcyje
* prędkość drukowania i kopiowania 16 str/min.
* drukarka GDI
* kolorowy skaner
* faks
* ADF- podajnik orginałów na 50 arkuszy
* bęben światłoczuły na 100 tys. kopii
* format papieru A4-A6
* kaseta na 250 arkuszy
* praktyczna i łatwa w obsłudze
* format A4
* USB
* toner startowy na 3 tys. Kopii  GRATIS

Cena:

   1680;
cena brutto: 2049,60 zł

D-copia 164MF

12 miesięcy
GWARANCJI

PROMOCJA WAŻNA  DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

D-copia 16MF
System cyfrowy:
* prędkość kopiowania 16 str /min.
* prędkość drukowania 16 str. /min.
* karta sieciowa 10/100Base TX w standardzie
* pokrywa oryginałów
* format A3R-A6
* zoom 25-200%
* kaseta na 300 arkuszy
* podajnik boczny na 50 arkuszy
* opcjonalnie: DADF; duplex; faks
* koszt jednostronnej kopii A4 ok. 3 gr ( kontrakt serwisowy)Cena zestawu:

   3790;
cena brutto: 4623,80 zł

Parametry:
* drukowanie w kolorze 5 str/min
* drukowanie w czerni 20 str/min
* formaty drukowania A5-A4
* kaseta na 200 arkuszy
* rozdzielczość 1200 x 600
* pamięć 16MB
* interfejs USB 2.0.

magicolor 
1600W

3 LATA
GWARANCJI

DOWÓZ I MONTAŻ URZĄDZENIA GRATIS !

                        Oferta ważna do wyczerpania zapasów magazynowych.

                                   Ceny uzależnione od aktualnego kursu Euro.
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http://www.transfernet.pl/
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PROMOCJA WAŻNA  DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

DOWÓZ I MONTAŻ URZĄDZENIA GRATIS !

                        Oferta ważna do wyczerpania zapasów magazynowych.

                                   Ceny uzależnione od aktualnego kursu Euro.

12 miesięcy
GWARANCJI

Cena:

    2340;
cena brutto: 2854,80 zł

Cena:

    2780;
cena brutto: 3391,60 zł

12 miesięcy
GWARANCJI

12 miesięcy
GWARANCJI

D-copia 283MF

D-copia 283MF Plus

D-copia 284MF

System cyfrowy:
* prędkość kopiowania 28 str /min.
* drukarka sieciowa
* kolorowy skaner sieciowy
* format A4
* moduł duplexu - dwustronne kopiowanie i drukowanie
* podajnik boczny na 50 arkuszy
* kaseta na papier na 250 arkuszy

System cyfrowy:
* prędkość kopiowania 28 str /min.
* drukarka sieciowa
* kolorowy skaner sieciowy
* format A4
* dwustronny automatyczny podajnik dokumentów
* moduł duplexu - dwustronne kopiowanie i drukowanie
* podajnik boczny na 50 arkuszy
* kaseta na papier na 250 arkuszy

System cyfrowy:
* prędkość kopiowania 28 str /min.
* drukarka sieciowa
* kolorowy skaner sieciowy
* format A4
* faks
* dwustronny automatyczny podajnik dokumentów
* moduł duplexu - dwustronne kopiowanie i drukowanie
* podajnik boczny na 50 arkuszy
* kaseta na papier na 250 arkuszy

Cena:

    1930;
cena brutto: 2354,60 zł
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