
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. 

Canon

i-SENSYS 
MF744Cdw

Canon

i-SENSYS 
MF742Cdw 

Canon

i-SENSYS 
MF645Cx

i-SENSYS MF744Cdw multifunktionella färgskrivare med 
fax är fullmatad med praktiska funktioner som sparar tid, 
bland annat enkelmatad dubbelsidig scanning

Canons i-SENSYS MF742Cdw multifunktionella 
färgskrivare hjälper små och medelstora  
företagare att ta produktiviteten till nya nivåer.

MF645Cx är en hållbar, tillförlitlig och snabb multi- 
funktionell färgskrivare med faxfunktion, perfekt för små 
och medelstora företag. 

 G 27 sidor/minut för 
enkelsidig A4

 G 12,7 cm LCD-
touchskärm

 G PIN-skyddade 
utskrifter

 G Enkelmatad dubbel-
sidig scanning

 G Mobil utskrift 
Fungerar med 
Android och iOS

 G NFC-parkoppling 
Tryck och anslut

 G 27 sidor/minut för enkelsidig A4
 G Stor papperskapacitet på 250 ark
 G PIN-skyddade utskrifter
 G Enkelmatad dubbelsidig scanning
 G 12,7 cm LCD- 

touchskärm
 G Automatiska  

dubbelsidiga  
utskrifter

Artikelnr. 3101C026 Artikelnr. 3102C027

 G 27 sidor/minut för enkelsidig A4
 G 12,7 cm LCD-touchskärm
 G PIN-skyddade utskrifter
 G Kompakt format som tar mindre plats
 G Automatiska dubbelsidiga utskrifter
 G Mobil utskrift - fungerar med Android och iOS
 G Anpassningsbara program på skärmen

Artikelnr. 3101C013

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. 

Canon

i-SENSYS 
LBP312x  
Utskrifter vid hastigheter på 43 sidor per 
minut för A4 och 65 sidor per minut för A5 
från en kompakt, flexibel enhet som kan 
konfigureras med upp till tre extra pappers-
kassetter – perfekt för hektiska miljöer med 
begränsad yta.

 G Svartvit A4-skrivare
 G Automatiska dubbelsidiga utskrifter
 G Klar för surfplatta och smartphone
 G Hi-Speed USB 2.0-anslutning
 G Användarvänlig LCD-skärm
 G Upp till 43 sidor/minut
 G Upp till 1 200 x 1 200 dpi

Canon

i-SENSYS
LBP663Cdw
LBP663Cdw är en extremt snabb och exakt 
kontorslaserskrivare i färg med funktioner 
som utformats för att förbättra arbetsflödet 
på små och medelstora kontor.

 G Upp till 27 sidor/minut enkelsidigt
 G Automatiska dubbelsidiga utskrifter
 G Kompakt format som tar mindre plats
 G Wireless Direct-anslutning
 G Mobil utskrift - fungerar med Android och iOS
 G LCD-skärm med fem rader
 G PIN-skyddade utskrifter

Artikelnr. 3103C008

Artikelnr. 0864C003

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. 

Canon

DR-M260 
Document scanner

Canon

DR-C225
Document Scanner A4
Ultratunn, ultrasnabb
Upplev scanning på upp till 50 sidor/minut vid 300 
dpi och hastigheter på upp till 25 sidor/minut i 
färg. Ultraljudssystem för detektering av dubbel-
matning säkerställer också tillförlitlig pappershan-
tering för snabb scanning.

Suverän programvara
Få jobbet gjort med hjälp av ett mångsidigt utbud 
av inbyggd programvara. Öka produktiviteten med 
inte bara CaptureOnTouch, utan även eCopy PDF 
Pro Office och Cardiris.

Produktivitetshöjande stationär scanner med 
elegant design
Den kompakta imageFORMULA DR-M260 har ett 
litet format, men höga prestanda. Den här pålitliga 
scannern är fullspäckad med innovativa funktioner 
och ger enastående bildkvalitet med hastigheter på 
upp till 60 sidor per minut/120 bilder per minut. 

Artikelnr. 2405C003

Artikelnr. 3258C003

SKRIVARE

 G Scanningshastighet A4 (enkelsidigt): 60
 G Förbättrad bildkvalitet med ny inbyggd DR-processor
 G Effektiv buntscanning
 G Skapa och redigera PDF-filer
 G Automatisk dokumentmatare: 80
 G Dubbelsidig scanning på många olika sorters 

utskriftsmaterial
 G Stor LCD-panel med fem rader är monterad på  

scannern för enkel, intuitiv scanning
 G Upp till 7 500 sidor per dag

Artikelnr. 3259C003
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