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Smarte, intuitive og brugervenlige

Hvis du mangler en MFP til at klare den daglige dokumenthåndtering og være den drivende kraft i din

virksomhed, vil denne MFP-serie være grundstenen på alle travle kontorer. Disse flagskibe til A3 i farve

er designet til at håndtere de krævende opgaver, der er med til at sikre din virksomhed fremgang. Derfor

tilbyder de øget driftsikkerhed, output i høj kvalitet og en enestående effektivitet suppleret af fordelagtige

funktioner som bannerprint samt et smartpanel.

Tidsbesparende Single Pass-dokumentfeeder giver øget effektivitet og tilbyder desuden to printhastigheder på 20

og 25 s/min.

10,1"-smartpanel booster produktiviteten og fremmer arbejdsprocesserne med sin intuitive brugerflade

En bevægelsessensor aktiverer enhederne, når de registrerer, at du er på vej, så du undgår ventetid

En forbedret Intel-processor sikrer, at du får mere fra hånden

Udvalget af efterbehandlingsfunktioner giver mulighed for at printe flere professionelle tryksager på stedet uden

besvær



Stor funktionalitet, lille energiforbrug

Nem og hurtig adgang

Vores 10,1"-smartpanel sikrer dig intuitiv betjening,
så du hurtigt kan få klaret dine printjob. Bruger-
fladen kan skræddersys med dine foretrukne apps,
som kan downloades via vores Application Site, og
derudover opnår du adgang til avanceret software.
Og med vores teknologier til optimering af arbejds-
processer kan du tilgå alle funktioner effektivt og
sikkert.

Forbedret processor, øget
produktivitet

De effektive enheder i denne serie er udstyret med
en ny og forbedret Intel-processor til at fremme
jobhåndteringen og booste produktiviteten. Det
bliver ikke kun hurtigere for dig at scanne og printe
komplekse dokumenter, du opnår også kortere
behandlingstid og dermed større kundetilfredshed.

Mere innovation

Innovative teknologier og det store udvalg af efter-
behandlingsmuligheder, deriblandt en booklet-
efterbehandler, Auto Reverse-dokumentfeeder
(ARDF) og den nye Single Pass-dokumentfeeder
(SPDF), der alle leveres som standardudstyr, giver
dig et fleksibelt arbejdsmiljø. Disse efterbehandlere
vil strømline dine arbejdsprocesser og sikre dig et
konstant flow af professionelt output.

Spar strøm, og reducér
omkostningerne

Med lave samlede ejeromkostninger sparer du ikke
kun penge, du mindsker også din miljøpåvirkning.
Og det er bl.a. takket være den energibesparende
bevægelsessensor, som aktiverer enhederne og
gør dem klar til brug, så snart de registrerer, at du
er på vej. Den øjeblikkelige opvarmning suppleres
af et reduceret strømforbrug i dvaletilstand, så
omkostningerne minimeres i tilfælde af mindre
arbejdsmængder.


