Panasonic KX-FL403EX-W - laserový fax/tel/kopírka

Popis
KX-FL403EX-W

Laser fax na kanc. papír,14,4k bps, paměť na cca 40 stran pro příjem do paměti, rychlost tisku
cca. 14 stran/min., rozlišení 600 x 600dpi, zásobník na cca. 180 listů, CLIP, včetně
telefonního sluchátka
Rozpis cen
Recyklační poplatek
25,21 Kč
Cena bez poplatků
6 046,22 Kč
Cena s poplatky
6 071,43 Kč
DPH
19%
Cena s DPH
7 225,00 Kč

Panasonic KX-FL613EX - laserový fax/tel/kopírka

Popis
KX-FL613EX

Laser fax na kanc. papír,14,4k bps, paměť na cca. 170 stran pro příjem do paměti, rychlost
tisku cca. 14 stran/min., rozlišení 600 x 600dpi, zásobník na cca. 250 listů,CLIP, včetně
telefonního sluchátka, barva : bílá
Rozpis cen
Recyklační poplatek
8,40 Kč
Cena bez poplatků
6 735,30 Kč
Cena s poplatky
6 743,70 Kč
DPH
19%
Cena s DPH
8 025,00 Kč

Panasonic KX-FLB883EX - multifunkční laserový přístroj 5v1

Popis
KX-FLB883EX

Multifunkční laserový přístroj 5 v 1 (tiskárna/ kopírka/ barevný skener/ výkonný fax/ telefon),
automatický podavač předloh (ADF), 2-přihrádkový sorter, zadní podavač; připojení k síti
(LAN), USB 2.0, přiložen SW Multi Function Station pro správu dokumentů, PC faxování,
SW OCR; rychlost tisku a kopírování 20 stran za minutu, rozlišení pro tisk a kopírování
600dpi, rozlišení skenování 600x600dpi (ADF), 600 x 1200dpi (ze skla), max. 9600 x 9600
dpi (interpolovaných); modem 33,6 kbps, paměť pro odesílání až 150 stran, pro příjem až 630
stran, ID volajícího
Příslušenství - Tonerová kazeta KX - FA87E - životnost max. 2 500 stran při 5 % pokrytí
stran
KX - FA85E - životnost max. 5 000 stran při 5 % pokrytí stran
- Válcová jednotka KX - FA86E - životnost max. 10 000 stran
Rozpis cen
Recyklační poplatek
8,40 Kč
Cena bez poplatků
12 012,61 Kč
Cena s poplatky
12 021,01 Kč
DPH
19%
Cena s DPH
14 305,00 Kč

Panasonic KX-FLM673HX - laserový fax/telefon/kopírka/tiskárna/skener/PC-fax

Popis
KX-FLM673HX

- laserová kopírka, tiskárna, fax, skener, telefon, PC fax
- rozhraní USB 2,0. LAN (10Base-T/ 100Base-TX)
- rychlost tisku a kopírování 14 str./min.
- zásobní papíru na 250 listů
- podavač dokumentů (20 listů)
- černobílé skenování
- SW Multi-Function Station pro správu dokumentů (součást dodávky)
- Software OCR
- telefonní seznam pro 300 kontaktů
- rychlá volba (až 22 čísel)
- paměť faxu na 170 stran pro příjem a 150 stran pro odesílání
- hromadné rozesílání (až 20 adresátů)
- české menu
Příslušenství - Tonerová kazeta KX-FA83E - životnost max. 2 500 stran při 5 % pokrytí
stránky
Válcová jednotka KX-FA84E - životnost max. 10 000 stran
Rozpis cen
Recyklační poplatek
25,21 Kč
Cena bez poplatků
6 970,59 Kč
Cena s poplatky
6 995,80 Kč
DPH
19%
Cena s DPH
8 325,00 Kč

Canon - L160 - laserový fax/kopírka/tiskárna, připojení k PC jako tiskárna

Popis
Moderní design
Super G3
Paměť faxu na 340 stran
Nulová doba zahřívání
Tisk 14 str./min
Kopírování 12 kopií/min
- toner: TONER-FX10 (přibližně na 2000 str.)
- lze dokoupit sluchátko: SLUCH-CANON4
Rychlé faxování
Modem Super G3, jakým disponuje model i-SENSYS FAX L-160, uživatelům nabízí rychlé
faxování s vysokou přenosovou rychlostí – pouhé 3 sekundy na stránku. Velká paměť na 340
stran zabezpečí příjem všech faxů v případě, kdy stroji dojde papír nebo toner. Navíc s
využitím automatického podavače dokumentů na 30 listů lze objemnější dokumenty rychle
naskenovat do paměti a následně je z ní odeslat, což uživateli významně šetří čas.
Zařízení i-SENSYS FAX L-160 poskytuje mnohé funkce, které zvyšují efektivitu práce.
Technologie duálního přístupu uživatelům dovoluje ukládat odchozí faxy do paměti za
účelem pozdějšího odeslání i v okamžiku, kdy stroj přijímá příchozí faxy. Funkce odloženého
odesílání zase společnostem šetří náklady na přenos, neboť umožňuje naplánovat odesílání
velkých faxových úloh na dobu mimo špičku. 15 voleb na jeden dotek a 100 kódovaných
rychlovoleb poskytují možnost uložit často používaná faxová čísla do paměti a v případě
potřeby je ihned vyvolat. Zdokonalené uživatelské rozhraní se vyznačuje dvouřádkovým
podsvíceným displeje, s nímž je použití zařízení ještě snadnější.
Vysoce kvalitní výstup
Díky technologií UHQ (Ultra High Quality), jež umožňuje reprodukovat až 256 odstínů šedé,
dokáže model i-SENSYS FAX L-160 s minimální ztrátou detailů faxovat dokumenty
obsahující diagramy, fotografie nebo text. Kazeta vše-v-jednom Canon FX-10 poskytuje při
svém minimálním nároku na údržbu naprosto konzistentní kvalitu tisku. A protože tato kazeta
vše-v-jednom obsahuje všechny komponenty, které vyžadují výměnu, stačí udržovat zásoby
jen jednoho spotřebního materiálu. Maximální provozuschopnost zařízení je zaručena.

Model kopíruje rychlostí 12 kopií/min a uživatelům nabízí další užitečnou funkci – vysoce
kvalitní laserové kopírování (v rozlišení 600 dpi) rychlostí 14 str./min. Rychlý výstup první
kopie znamená, že zařízení i-SENSYS FAX L-160 je schopné začít tisknout téměř okamžitě,
a to i když se právě nachází v klidovém režimu. Tuto vlastnost ocení obzvláště kanceláře, kde
se pravidelně zpracovávají malé tiskové úlohy.
Energeticky efektivní provoz
Zařízení i-SENSYS FAX L-160 využívá fixační technologii Canon On-Demand, a dosahuje
tak nulové doby zahřívání. S touto technologií fixace se též pojí další faktory – kratší čekání
na zpracování tisků, kopií a faxů, úspora nákladů a ekologická šetrnost. Technologie fixace
On-Demand má totiž ve srovnání s konvenčními fixačními technologiemi nižší nároky na
spotřebu energie. Minimální energetickou náročností se tento model vyznačuje také ve stavu
své nečinnosti. V klidovém režimu spotřebovává pouhé 3 W.
Rozpis cen
Recyklační poplatek
12,00 Kč
Cena bez poplatků
7 843,00 Kč
Cena s poplatky
7 855,00 Kč
DPH
19%
Cena s DPH
9 347,45 Kč

Philips LPF 940 - laserový fax/kopírka/PC tiskárna, funkce SMS, USB 2.0

Popis
PHILIPS LFP940 Laserový fax s přípojením k PC; Tiskárna: rychlost tisku 16 str./min.,
tiskové rozlišení 600 dpi, USB 2.0, kompatabilní Windows 2000/XP/Vista, zásobník na 250
listů A4; Fax: ITU T30, rychlost modemu 14.4 kbps, paměť na 400 stránek, automatický
podavač originálů na 20 listů, skupinové vytáčení (max.10 skupin), skupinové odesílání (aŃ na
198 míst), polling (příjem a odesílání); Skener: rozlišení skeneru 200dpi, 256 odstínů šedé;
Kopírka: rozlišení 400x200 dpi, multicopy 99 stran, zoom 25-400%, SMS:
odesílání+přijímání+ukládání+tisk, paměť na 30 SMS.
SPECIFIKACE:
Fax: ano
Rychlost modemu: 14 400 bps
Tisk: laserový
Kopírka: ano
Připojení k PC: ano - USB 2.0
Skener PC: ano
Tiskárna PC: ano
Záznamník: ne
CLIP: ano
SMS: ano/pamět 30
Podavač papírů: 250 listů
Podavač dokumentů: 20 listů
Kapacita paměti: 400 stránek
Tel.seznam: 199 pozic
Handsfree: ano
Skupinové vytáčení: ano (až 10 skupin/199 položek)
Pooling: příjem/odesílání
Sluchátko: ne
Zdířka pro další tel. zařízení:ano (RJ11)
Toner: PFA741 nebo PFA742
Rozměry: 370x330x200
Hmotnost: 7,9 kg
Tonerová cartridge PFA741- pro cca 2400 stran

Kopírka
• 64 odstínů šedé
• Rychlost: 16 stránek za minutu
• Automatický podavač na 20 dokumentů
• Rozlišení: Rychlé · Kvalitní · Foto
• Zoom: 25 až 400 procent
• Až 99 kopií jednoho dokumentu
Skener
• 256 odstínů šedé
• Rozlišení 200 dpi
SMS
• 160 znaků
• Paměť pro 30 zpráv
• Automatický tisk
• Potvrzení
• Posílání a příjem na sub–adresy (Terminal ID)
SUDOKU:
Fax umožnuje tisknout herní plány hry SUDOKU.
Sudoku je japonská hra. Hra je rozdělena do čtverců 3 na 3, které jsou dále rozděleny na 3 × 3 pole.
Podle obtížnosti je na méně nebo více čísel již vyplněno na začátku hry. Cílem hry je vyplnit všechna
čísla od 1 do 9 v hracím poli tak, že se každá číslice objeví v každém řádku, sloupci a v každém z devíti
čtverců právě jednou. Vždy je právě jedno řešení.

Rozpis cen
Recyklační poplatek
12,00 Kč
Cena bez poplatků
4 601,00 Kč
Cena s poplatky
4 613,00 Kč
DPH
19%
Cena s DPH
5 489,47 Kč

Philips LPF 925 - laserový fax/telefon/kopírka, funkce SMS

Popis
PHILIPS LFP925 Laserový fax, rychlost tisku 16 str./min., tiskové rozlišení 600 dpi,
jednoduché ovládání, dvouřádkový displej, předdefinovane formulaře, zásobník na 250 listů
A4, Fax G3, rychlost modemu 14.4 kbps, automatický podavač originálů na 20 listů, paměť
na 100 stránek, skupinové vytáčení (max.10 skupin), skupinové odesílání (až na 198 míst),
polling (příjem a odesílání). Telefon: paměť na 199 čísel, identifikace volajícího. SMS:
odesílání+přijímání+ukládání+tisk, paměť na 30 SMS. Kopírka: rozlišení 400x200 dpi,
multicopy 99 stran, zoom 25-400%.
SPECIFIKACE:
Fax: ano
Rychlost modemu: 14 400 bps
Tisk: laserový
Kopírka: ano
Připojení k PC: ne
Skener PC: ne
Tiskárna PC: ne
Záznamník: ne
CLIP: ano
SMS: ano/pamět 30
Podavač papírů: 250 listů
Podavač dokumentů: 20 listů
Kapacita paměti: 50 stránek
Tel.seznam: 199 pozic
Handsfree: ano
Skupinové vytáčení: ano (až 10 skupin/199 položek)
Pooling: příjem/odesílání
Sluchátko: ano
Zdířka pro další tel. zařízení:ano (RJ11)
Toner: PFA741
Rozměry: 370x330x200
Hmotnost: 7,6 kg
Tonerová cartridge PFA741- pro cca 2400 stran

Kopírka
• 64 odstínů šedé
• Rychlost: 10 stránek za minutu
• Automatický podavač na 20 dokumentů
• Rozlišení: Rychlé · Kvalitní · Foto
• Zoom: 25 až 400 procent
• Až 99 kopií jednoho dokumentu
SMS
• 160 znaků
• Paměť pro 30 zpráv
• Automatický tisk
• Potvrzení
• Posílání a příjem na sub–adresy (Terminal ID)
SUDOKU:
Fax umožnuje tisknout herní plány hry SUDOKU.
Sudoku je japonská hra. Hra je rozdělena do čtverců 3 na 3, které jsou dále rozděleny na 3 × 3
pole. Podle obtížnosti je na méně nebo více čísel již vyplněno na začátku hry. Cílem hry je
vyplnit všechna čísla od 1 do 9 v hracím poli tak, že se každá číslice objeví v každém řádku,
sloupci a v každém z devíti čtverců právě jednou. Vždy je právě jedno řešení.
Rozpis cen
Recyklační poplatek
12,00 Kč
Cena bez poplatků
4 181,00 Kč
Cena s poplatky
4 193,00 Kč
DPH
19%
Cena s DPH
4 989,67 Kč

