
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.
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OKI

B432dn 

OKI

MC853dnct 

OKI

MB562dnw  

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.

MC853 är en kompakt och kraftfull multifunktionsfärg-
skrivare för A3-format som ger utmärkt utskriftskvalitet och 
erbjuder en rad kopieringsfunktioner; passar perfekt för små 
arbetsgrupper. Den är enkel att använda med det anpass-
ningsbara gränssnittet, och erbjuder en kombination av låg 
total ägandekostnad med funktioner som normalt bara finns 
i enheter i en högre prisklass.

Den svartvita multifunktionsskrivaren MB562dnw är 
både snabb och effektiv, och kombinerar funktioner 
för automatisk dubbelsidig utskrift, kopiering, skanning 
och faxning med en hög månadskapacitet, toner med 
extra hög kapacitet och hög standardpapperskapaci-
tet, vilket gör den idealisk för stora arbetsgrupper.

 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 Multifunktionsfärgskrivare
 G  Dubbelsidig utskrift, kopiering, skanning och faxning
 G A4/A3
 G 1200 x 1200 dpi
 G Upp till 24 sidor/minut
 G Driftscykel per månad (max): 60.000 sidor
 G USB 2.0, Gigabit LAN
 G  12 månader On-Site Warranty

 G  Multifunktionsskrivare 
 G 7” touch 
 G 45 ppm Duplex 
 G USB Gb-WLAN
 G 12 månader - On-Site Warranty
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