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Smarta, intuitiva och lätta att använda.
Om du vill ha en multifunktionell skrivare som kan hantera alla utskrifter i din verksamhet och som klarar
utmaningar i arbetsflödet kan dessa MFP:er bli en stark resurs. Dessa marknadsledande multifunktionella
färgskrivare för A3 är utvecklade för högintensiva och mycket produktiva miljöer. Du får pålitlighet,
högkvalitativ produktion och enastående effektivitet - komplett med bannerutskrift och egenskaper som
den smarta användarpanelen.
Nyheter: Duplexavläsande dokumentmatare gör att du sparar tid och blir effektivare. Två utskriftshastigheter; 20
eller 25 sidor i minuten.
En stor smart användarpanel på 10,1 tum hjälper dig att öka produktiviteten och förbättra arbetsflödet med sitt
intuitiva gränssnitt.
En rörelsedetektor slår på MFP:n när du närmar dig så att du slipper vänta på att den värmer upp
Snabbare bättre Intel-processor som gör att du kan göra mer
Fler efterbehandlingstillval gör att behovet för externa tryckjobb minskar och du får en bättre intern kontroll

Rikligt med funktioner, skonsam mot
miljön.
Åtkomst till allt.

Mer innovation.

Vår smarta användarpanel på 10,1 tum har ett
enkelt gränssnitt med pek och
bläddringsfunktionalitet - alla kommandon är
intuitiva och tidsbesparande. Effektiv
dokumentdelning och jobbspecifika appar finns
tillgängliga på vår appsida - kombinera även med
utökad mjukvarukompabilitet. Du kan integrera
teknik som förbättrar arbetsflödet vilket innebär att
du effektivt och säkert får åtkomst till alla
tillgängliga funktioner.

Innovativ teknik hjälper dig att skapa en flexibel
kontorsmiljö, och flera efterbehandlingstillval bland
annat en för häften, den autoreverserande
dokumentmataren (ARDF) och den nyligen
introducerade duplexavläsande dokumentmataren
(SPDF) ingår som standard. Dessa efterbehandlare
skräddarsyr ditt arbetsflöde och du kan skriva ut
proffsiga dokument om och om igen.

Lägre elförbrukning ger lägre
kostnader.
Med låg förbrukning minskar dina utgifter samtidigt
som du minskar din miljöpåverkan. Den
energibesparande rörelsedetektorn väcker enheten
och gör den tillgänglig direkt när du närmar dig.
Den omedelbara uppvärmningen kombineras av
låg energiförbrukning i viloläget vilket gör att
kostnaden minskar när arbetsflödet är lägre.

Förbättrad processor, ökad
produktivitet.
Dessa effektiva enheter hjälper dig till smidigare
produktion och snabbare arbetsflöde men de kan
även stoltsera med en ny och förbättrad Intelprocessor. Det blir inte bara lättare att skriva ut och
skanna komplexa dokument, bearbetningen går
också snabbare vilket förbättrar produktiviteten.

