
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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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 
MF421dw 

Canon

i-sensys 
MF635cx  

Canon

i-sensys 
LBP214dw 

Tillförlitlig, säker och lättanvänd flerfunktionsskrivare för 
små och medelstora kontor.

Högkvalitativa färglaserutskrifter från en
effektiv och lättskött multifunktionsenhet
som uppfyller behoven hos småföretag

Snabb, dubbelsidig, svartvit laserskrivare för A4 är gjord 
för att förbättra arbetsflöde och produktiviteten samt 
sänka kostnader. Ger en säker utskrift med PIN-kod för 
mobila enheter. Perfekt för små och medelstora företag. 

 G A4 multifunktion 
svartvit laserskri-
vare

 G skriv ut, kopiera och 
skanna

 G > 38 sid/minut 
(enkelsidigt A4)

 G 1200 x 1200 dpi
 G  Färgtouchskärm: 

12,7 cm
 G Pappersmagasin 

standard 250 ark 
 G (550 ark finns att 

köpa som tillval)
 G USB 2.0, LAN, wifi 

802.11b/g/n, wifi 
direct

 G Rek volymutskrift 
>4000 sidor

 G Vikt ca 16,9 kg

 G A4 svartvit laserskrivare
 G Singelfunktion 
 G > 38 sid/minut (enkelsidigt A4)
 G 1200 x 1200 dpi
 G 1 GB minne
 G Pappersmagasin standard  

250 ark

 G A4 multifunktion färglaserskrivare
 G Skriv ut, kopiera och skanna
 G  > 18 sid/minut (A4)
 G  1200 x 1200 dpi
 G  12,7 cm färgtouchskärm 
 G  Pappersmagasin standard 150 ark
 G  Gränssnitt: USB 2.0, LAN, Wifi 802.11b/g/n, 

Wifi Direct
 G  Rek volymutskrift per månad >2 500 sidor
 G  Vikt ca 22 kg

 G Kassett för 550 ark finns som 
tillval

 G USB 2.0, LAN, Wifi 802.11b/g/n, 
Wifi direct

 G Rek volymutskrift per månad: 
>4000 sidor

 G Vikt ca 9,9 kg

Artikelnr. 2222C008 

Artikelnr. 2221C005

Artikelnr. 1475C028
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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 
MF735Cx   
Med höga utskriftshastigheter och innovati-
va funktioner som en touchskärm på 12,7 cm 
och ett programbibliotek sätter MF730- 
serien en ny standard för multifunktionell 
färglaserutskrift.

 G A4 multifunktion färglaserskrivare
 G Skriv ut, kopiera, skanna och faxa
 G  > 27 sid/minut (A4)
 G  1200 x 1200 dpi
 G  12,7 cm färgtouchskärm 
 G  Pappersmagasin standard 250 ark 
 G  (kassett för 550 ark finns som tillval)
 G  Gränssnitt: USB 2.0, LAN, Wifi 802.11b/g/n, 

Wifi Direct
 G  Stöd för Googleprint, Airprint (Apple) och  

Mopria (Android)
 G  Touch and print med NFC
 G  Större tonerkassetter finns som tillval: 5000 

sidor färg och 6300 sidor i svart 
 G Rek volymutskrift per månad >4000 sidor  

per månad
 G Vikt ca 26,5 kg

Canon

MF653cdw
Snabba, tillförlitliga färglaserutskrifter från en 
kompakt enhet som är laddad med praktiska
funktioner som uppfyller behoven hos
dagens småföretag.

 G A4 färglaserskrivare
 G Singelfunktion
 G > 27 sid/minut (A4)
 G  1200 x 1200 dpi
 G  1 GB minne
 G  LCD-skärm 5 rader
 G  Pappersmagasin standard 250 ark 
 G  (kassett för 550 ark finns som tillval)
 G  Gränssnitt: USB 2.0, LAN, Wifi 802.11b/g/n, 

Wifi Direct
 G  Stöd för Airprint (Apple) och Mopria (Android)
 G  Större tonerkassetter finns som tillval:  

5000 sidor färg och
 G 6300 sidor i svart 
 G Rek volymutskrift per månad > 4000 sidor
 G Vikt ca 20,5 kg

Artikelnr. 1476C006

Artikelnr. 1474C065

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-C225Wifi 
Document Scanner A4

Canon

LV-X310ST 
XGA-Projector 

Canon

LV-X420  
XGA-Projector 

Canon

DR-C225
Document Scanner A4

Smidig, trådlös 
scanning
Inbyggd Wi-Fi gör det 
enkelt att scanna till 
mobiler, surfplattor 
och datorer, perfekt för 
användning på kontoret 
och dokumentscanning 
i butiken.

Ultratunn,  
ultrasnabb
Upplev trådlös 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 pap-
pershantering för snabb 
scanning.

Den här bärbara WX-
GA-projektorn med kort 
projektionsavstånd är 
lätt, kompakt och ger 
ljusstarka och skarpa 
bilder från korta avstånd. 
Tillförlitlig drift och låga 
ägandekostnader gör 
den till det bästa valet 
för de prismedvetna 
köparna.

Håll dig i framkant med 
skarpa, detaljerade 
bilder tillsammans med 
bra anslutningsmöjlighe-
ter. Få fler alternativ med 
nätverkskontroll och 
stöd för mobila enheter, 
enkelt underhåll, låga 
driftskostnader och 
Canons 3-årsgaranti för 
lampan.

Ultratunn,  
ultrasnabb
Upplev scanning på upp 
till 50 sidor/minut vid 
300 dpi och hastigheter 
på upp till 25 sidor/
minut i färg. Ultraljuds-
system för detektering 
av dubbelmatning 
säkerställer också tillför-
litlig pappershantering 
för snabb scanning.

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

Artikelnr. 3259C003

Artikelnr. 0911C003 Artikelnr. 1906C003

Artikelnr. 3258C003

SKRIVARE

 G DLP 1024x768 Pixel
 G 3.100 Lumen
 G 10.000:1 Kontrast
 G HDMI MHL RJ45
 G 36 månader - Warranty 
 G Ethernet

 G DLP 1024x768 Pixel
 G 4.200 Lumen
 G 10.000:1 Kontrast
 G HDMI MHL RJ45
 G 36 månader - Warranty 
 G Ethernet
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