
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. 
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SKRIVARE

Brother

DCP1610WVB

Brother

HL1210W laser 

Brother

DCPJ1100DW

Brother

MFCJ1300DW

B/W MFP Laser + Google Chromecast 

incl. 5 ext. toner + Google Chromecast

AIO Multifunction ink + Google Chromecast

AIO Multifunction ink + Google Chromecast

 G Fem toner ingår
 G Skrivaren har 3 

års garant
 G Skanna och 

kopiera
 G Hög utskrifts- 

hastighet upp till 
20 ppm.

 G Enkel anslutning 
via Wi-Fi och  
USB 2.0

 G Upp till 12 ipm i 
svartvitt och 10 
ipm i färg

 G Trådbunden och 
trådlöst samt 
mobilanslutning

 G 150 arks  
pappersmagasin

 G 6,8 cm LCD- 
pekskärm

 G Skriv ut, kopiera och 
skanna

 G Upp till 12 ipm svartvitt 
och 10 ipm i färg

 G Trådlös och mobil 
anslutning

 G 150 arks standard- 
pappersfack

 G 20 automatisk doku-
mentmatare (ADF)

Robust trådlös allt-i-ett laserskrivare. Innehåller allt du 
behöver för tre års utskrifter i en låda. Som en del av vårt 
All In Box-erbjudande får du nu DCP-1610W som leve-
reras med allt du behöver för 3 års utskrift  i en låda: En 
pålitlig skrivare, 3 års tonerkonsumtion och 3 års garanti.

HL-1210W är kompakt, men är mycket effektiv med en 
snabb utskriftshastighet på 20 sidor per minut (samt 
första utskrift på mindre än 10 sekunder). Den impo-
nerande papperskapaciteten på 250 ark sparar tid, och 
behöver inte fyllas på så ofta. Tack vare separat toner 
och trumma får du en låg sidkostnad.

Trådlös, elegant allt-i-ett- bläckstråleskrivare med 
automatisk dokumentmatare (ADF). 3 års förbrukning av 
bläck och 3 års garanti ingår, allt i en låda. Som en del av 
vårt All In Box-erbjudande får du nu DCP-J1100DW som 
levereras med allt du behöver för 3 års utskrift  i en låda.

Elegant allt-i-ett-bläckstråleskrivare med fax och trådlöst 
nätverkskort och automatisk dokumentmatare. 3 års 
förbrukning av bläck samt 3 års garanti. Allt i samma paket.
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