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Konica Minolta: bizhub

Manjši, tišji, hitrejši

Modra odločitev!
pagepro 1350W

..Vodilni

A3 ČB in BARVNIH
odločnimi koraki v svet A4 naprav!..
ponudnik

večfunkcijskih naprav v

Konica Minolta predstavlja novo serijo zmogljivih
tiskalnikov in multifunkcijskih naprav namenjenih poslovni uporabi. Aparati so iz serije bizhub, kar je zagotovilo za nizek strošek uporabe
skozi celotno življenjsko dobo aparata. Kot se za
novejše serije spodobi, so aparati manjši, tišji,
hitrejši in uporabnejši ter še bolj ekološko
sprejemljivejši. Imajo tudi veliko kapaciteto tonerjev za čim manj posegov uporabnika.
bizhub 20 in 20P

SLOVENIJI

vstopa z

rabnikov. Priložena je programska oprema za
nadzor nad aparatom.
bizhub C35 in C35P

Druga dva modela sta bizhub C35 in bizhub
C35P. Oznaka C v imenu nakazuje, da sta to A4
barvni laserski napravi. Bizhub C35P je mrežni
barvni laserski tiskalnik, medtem ko je bizhub
C35 večfunkcijska mrežna barvna naprava, ki
omogoča mrežno barvno tiskanje, mrežno

Prva modela sta predstavnika A4 ČB laserskih
naprav in sicer bizhub 20 in bizhub 20P. Aparata sta zelo hitra, s 30 str/min bosta zadovoljila
tudi zahtevnejše uporabnike. Opremljena sta
z mrežno podporo in duplex enoto. Bizhub
20P je mrežni tiskalnik, medtem ko je bizhub
20 večfunkcijska naprava 4v1 in omogoča
poleg mrežnega tiskanja tudi mrežno skeniranje, kopiranje in faksiranje s standardnim

20 A4/min ČB
1200x1200 dpi

Idealen ČB tiskalnik za vsakdanjo
rabo v domačem in pisarniškem
okolju.
V!
59,9ce0na€: 79z,90D€Dz DDV
redna

pagepro 1480MF
20 A4/min ČB

Tiskanje, kopiranje in skeniranje za
manjše pisarne.
129,90 € z DDV!
redna cena: 178,50 € z DDV

magicolor 1600W

20 A4/min ČB
5 A4/min BARVNO

bizhub C35

Barvni tiskalnik izjemne kvalitete
za poslovna in domača okolja.
119,90 € z
redna cena

DDV!

: 169,20 € z

DDV

magicolor 1680MF
20 A4/min ČB
5 A4/min BARVNO

bizhub 20
bizhub C35P

bizhub 20P

podajalcem originalov. USB direct print in
SCAN to USB v standardni ponudbi omogoča
zares enostavno in učinkovito uporabo aparata v poslovnem svetu. Aparata se bosta
odlično znašla v pisarni z dvema ali več upowww.racunalniske-novice.com

skeniranje, kopiranje in faksiranje. Obe napravi sta standardno opremljeni z mrežno podporo, duplex enoto, bizhub C35 pa še z
avtomatičnim podajalcem originalov za lažje
kopiranje, skeniranje in faksiranje ter s trdim
diskom. Če pri svojem delu potrebujete
kvalitetne barvne izpise in ste v okolju z dvema ali več uporabnikov, sta aparata odlična izbira. Priložena je programska oprema za nadzor nad aparatom.
O kvaliteti KONICA MINOLTA tiskalnikov in
večfunkcijskih naprav se lahko prepričate tudi
sami. Preprosto pokličite in se dogovorite za
ogled ter testni izpis. 
(P.R.)

Barvno tiskanje, kopiranje in
skeniranje za manjše in srednje
pisarne.
199,00 € z DDV!
redna cena: 264,00 € z DDV

Akcijsko ponudbo poiščite
pri najbližjem ponudniku
računalniške opreme, ali
pokličite na 01 568 05 00.
www.konicaminolta.si
Akcijska ponudba velja do 30.9.2010.
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