OSZCZĘDZAJ!
CIESZ SIĘ NOWYM URZĄDZENIEM
BEZ WYSOKICH KOSZTÓW

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA
URZĄDZENIA DRUKUJĄCE

DZIERŻAWA

ECOSYS

NIE PRZEJMUJ SIĘ TONERAMI,
SERWISEM I CZĘŚCIAM
ZAMIENNYMI. WSZTSTKO
WLICZONE JEST W RATĘ!

P3045dn

- 45 stron mono A4 na minutę
- kaseta na papier na 500 arkuszy
- sieć i dupleks
- rozliczanie zadań

W PAKIECIE:

159

3000

stron mono / ms-c
umowa na 36 miesięcy

miesięcznie

ECOSYS

M3040dn

- 40 stron mono A4 na minutę
- podajnik oryginałów
- skaner sieciowy
- sieć i dupleks
- rozliczanie zadań i prac

W PAKIECIE:

2000

stron mono / ms-c
umowa na 36 miesięcy

199
miesięcznie

TASKalfa 2552ci

500
miesięcznie

- 25 stron na minutę w kolorze i mono
- podajnik oryginałów
- duży dotykowy wyświetlacz
- skaner sieciowy
- rozliczanie zadań i pracowników
- kilka podajników na papier
- format A3

W PAKIECIE:
umowa na 48 miesięcy

Ceny podane w złotówkach.
Nie zawierają podatku VAT.

3000

stron mono / ms-c

1000

stron kolor / ms-c

tel. +48 515 125 001
E-mail: kyocera@aramus.pl

Autoryzowany dealer i serwis

OSZCZĘDZAJ!
NAJNIŻSZY CAŁKOWITY KOSZT
EKSPLOATACJI NA RYNKU

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA
URZĄDZENIA DRUKUJĄCE

WYBIERAJ Z GŁOWĄ!

NIEDROGI

ZAKUP

LICZ I BĄDŹ ŚWIADOMY.
DLACZEGO KYOCERA JEST TAŃSZA?

TCO CAŁKOWITY KOSZT POSIADANIA

Wyobraż sobie że cały Twój koszt posiadania
urządzenia drukującego, przypomina górę
lodową.
Koszt zakupu to jedynie mała część całości.
To co niewidoczne, to droga eksploatacja i serwis.
Eksploatacja to nie tylko tonery, ale też bębny
światłoczułe, wywoływaczki i pozostałe podzespoły.

UKRYTE

KOSZTY

KYOCERA JEST TANIA!
BARDZO WYDAJNE TONERY
Kasety, których koszt w przeliczeniu na stronę jest jednym
z najniższych na rynku. Ogromna wydajność (nawet
70 tysięcy stron) sprawia że koszty wydruku jednej strony
jest bardzo niski.

BĘBNY CERAMICZNE
Chroniona patentem technologia bębnów ceramicznych, których
wydajność to 100 tysięcy wydruków w małych drukarkach
nabiurkowych i nawet 4 miliony wydruków w dużych urządzniach A3!
Dla porównania - bębny konkurencji to 60 tysięcy
w największych urządzniach.
To równeż koszt, który będziesz musiał ponieść, a który jest
ukryty przez niski koszt zakupu.

3 LATA

GWARANCJI
NA PODZESPOŁY
DRUKUJĄCE!

Bębny światłoczułe, wywoływaczki, zespoły utrwalania - to
takie same materiały eksploatacyjne jak toner i one
również decydują o Twoich kosztach.

WYBIERAJĄC URZĄDZENIE O ZWIĘKSZONEJ ŻYWOTNOŚCI
PODZESPOŁÓW, NIEDROGICH TONERACH ORAZ NISKIEJ AWARYJNOŚCI

PO PROSTU OSZCZĘDZASZ!
tel. +48 515 125 001
E-mail: kyocera@aramus.pl

Autoryzowany dealer i serwis

