
Genom direkt samarbete med marknadsledande 
tillverkare ger ITPRODEALS dig ett brett utbud av

IT till konkurrenskraftigt pris - oavsett om det
gäller ditt företag eller dig som privatperson.

Alla priser i detta magasin är exklusive frakt om inget annat anges. Vi reserverar oss mot tryckfel, utsålda varor samt ändringar i teknisk data. 



Alla priser i detta magasin är exklusive frakt om inget annat anges. Vi reserverar oss mot tryckfel, utsålda varor samt ändringar i teknisk data. 

OKI

B432dn 

OKI

B721dn 

OKI

MC573dn

Den lättanvända, svartvita skrivaren i desktopformat 
B432dn, som är byggd för maximal effektivitet och 
snabbhet, ger dig tillgång till avancerade produktivi-
tetsfunktioner och inkluderar en kraftfull processor 
och ett stort minne i formatet av en budgetvänlig
och kompakt bordsskrivare.

Den svartvita A4-skrivaren B721dn är en snabb och tillförlitlig 
skrivare som kombinerar avancerade funktioner för säkerhet, 
hantering och prestanda med robust och hållbar teknik, vilket 
gör att den kan hantera stora volymer utskriftsjobb i höga 
hastigheter och därmed erbjuda förbättrad effektivitet och 
produktivitet för arbetsgruppen.

Med MC573dn kan små och medelstora företag och
arbetsgrupper få prisvärd tillgång till alla fördelar med smarta 
multifunktionsskrivare. Den gör också fördelarna enkla att 
uppnå med en LCD-färgpekskärm på 7 tum och OKIs smart 
Extendable Platform (sXP) med öppen arkitektur, som ger 
tillgång till dokumenthantering och anslutning till pull
printing-skrivare. Plus en kraftfull motor som gör att du kan
få extremt snabba färgutskrifter med hög kvalitet.

 G Duplex
 G LED 
 G A4/Legal
 G 1200 x 1200 dpi
 G Upp till 40 sidor/minut
 G Kapacitet: 350 ark
 G USB 2.0, Gigabit LAN
 G  12 månader On-Site Warranty

 G Monokrom
 G  Dubbelsidig utskrift
 G A4
 G 1200 x 1200 dpi
 G Upp till 47 sidor/minut
 G USB 2.0, Gigabit LAN
 G  12 månader On-Site Warranty

 G  Multifunktionsskrivare 
 G Upp till 30 sidor/minut (utskrift)
 G Upp till 24 sidor/minut (kopiering) 
 G USB Gb-WLAN
 G 12 månader - On-Site Warranty

Artikelnr. 45762012

Artikelnr. 46357102

Artikelnr. 45487002

SKRIVARE



OKI

B412dn

OKI

MC760dn 

OKI

C612dn

Den prisvärda och professionella svartvita A4-skrivaren i 
desktopformat B412dn ger kostnadseffektiva utskrifter i 
svartvitt av hög kvalitet. Skrivaren är idealisk för små  
arbetsgrupper genom de tids- och kostnadsbesparande 
funktionerna som inkluderar alternativ för högkapacitets- 
toner, tillförlitlig digital LED-teknik och valfri mobil utskrift.

Multifunktionsfärgskrivaren MC760 för A4-format behandlar 
med lätthet de flesta typer av dokument. Genom att kombi-
nera funktioner för utskrift, kopiering, skanning, faxning och 
häftning med OKI:s flexibla sXP-teknik (smart Extendable 
Platform) för öppen arkitektur ger den säker och sömlös 
integrering med befintliga system.

Vad alla stora kontor behöver är A4-färgskrivaren C612 
som kombinerar snabba utskriftshastigheter och utmärkt 
pappershantering med högupplöst färg, perfekt för att skapa 
marknadsföringsmaterial internt.

 G Monokrom LED 
 G A4/Legal
 G 1200 x 1200 dpi
 G Upp till 33 sidor/minut
 G Kapacitet: 350 ark
 G USB 2.0, Gigabit LAN
 G  12 månader On-Site Warranty

 G Multifunktionsskrivare 
 G  Dubbelsidig utskrift
 G LED A4
 G 1200 x 1200 dpi
 G Upp till 28 sidor/minut
 G USB 2.0, Gigabit LAN
 G  12 månader On-Site Warranty

 G Färg LED 
 G Upp till 36 sidor/minut (mono)
 G Upp till 34 sidor/minut (färg) 
 G Duplex
 G USB Gb-WLAN
 G 12 månader - On-Site Warranty

Artikelnr. 45762002

Artikelnr. 46551002

Artikelnr. 45376013

SKRIVARE

Alla priser i detta magasin är exklusive frakt om inget annat anges. Vi reserverar oss mot tryckfel, utsålda varor samt ändringar i teknisk data. 
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