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D Urządzenie Develop ineo+
250i z podstawą DK-516x i
podajnikiem DF-632
Cena brutto

11 202,84 zł

Cena netto

9 108,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu

Kolorowe urz?dzenie wielofunkcyjne A3 Develop ineo+ 250i z podstaw? DK-516x i podajnikiem DF-632
Opis:
Wygodna obs?uga urz?dze? mobilnych
?atwa i intuicyjna obs?uga panelu
Dotykowa obs?uga podobna do smartfona lub tabletu
Mo?liwo?? personalizacji panelu sterowania
Elastyczne mo?liwo?ci wyka?czania prac i obs?ugi mediów
Wszechstronna gama funkcji wp?ywaj?cych na bezpiecze?stwo danych
Niskie zu?ycie energii

Funkcjonalno??:
Kopiowanie i drukowanie z pr?dko?ci? do 25 str. A4 / minut? i do 15 str. A3 / minut? w kolorze i w czerni
Skanowanie z pr?dko?ci? do 200 obrazów na minut? (z podajnikiem dokumentów typu dual skan)
Obs?uga formatów banerowych o d?ugo?ci do 1200 mm
Opcjonalny fax z Super-G3 oferuj?cy szybk? transmisj?
Wbudowany kontroler 2.4 Ghz

Standardowe wyposa?enie zawiera:
Kaseta na 500 arkuszy (B5-A3, 52-256 g/m2)
Kaseta na 500 arkuszy (B5-SRA3, 52-256 g/m2)
Podajnik r?czny o pojemno?ci do 150 arkuszy (A5-SRA3; szeroko?? od 90 do 320 mm, d?ugo?? od 139.7 do 1 200 mm, 52-300 g/m2)
Karta sieciowa
Dupleks
8 GB pami?ci RAM i 256 GB HDD

Minimalna konfiguracja wymaga doposa?enia o:
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Komplet tonerów TN-328 C|M|Y|K

W razie potrzeby dobrania konfiguracji do Pa?stwa potrzeb prosimy o kontakt z przedstawicielem naszej firmy.
W celu zapoznania si? z pe?n? specyfikacj? urz?dzenia zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.ben.com.pl

Cena urz?dzenia nie zawiera kosztów instalacji.
Instalacja urz?dzenia i tym samym otrzymanie gwarancji to dodatkowy koszt ustalany indywidualnie.
Prosimy o kontakt w tej sprawie.
Wszystkie dane dotycz?ce ilo?ci papieru obs?ugiwanej przez podajniki dokumentów, akcesoria wyka?czaj?ce oraz kasety odnosz? si? do papieru o gramaturze 80g/m , chyba ?e wyra?nie wskazano inn?
gramatur?. Wszystkie dane dotycz?ce pr?dko?ci drukowania, skanowania lub faksowania odnosz? si? do papieru formatu A4 o gramaturze 80g/m2, chyba ?e wyra?nie wskazano inny format i gramatur?.
Wszystkie dane dotycz?ce gramatury papierów odnosz? si? do papierów rekomendowanych przez Develop. Develop zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji technicznej urz?dze?.
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