
KontorAvisen · www.tatriumphadler.dk

KontorAvisen
Har du tjekket dine printomkostninger?
Man kan nemt blive fristet af en billig printer, men 
forbrugsstofferne er dyre.

-Lad os beregne hvor meget der kan spares pr. år
ud fra jeres forbrug på en ny Triumph-Adler maskine.

Sort/hvid print

4,5 øre
Pr. print

A4 sort/hvid netværksprinter
Se mere side 3

NYHED

A3 farve multimaskine/netværksprinter
Se mere side 13

A4 farve multimaskine/trådløs netværksprinter
Se mere side 8

Ring og lad os analysere jeres kopi/print 
behov og udgifter - vi finder en besparelse

Vi har printeren/kopimaskinen
der passer til dit kontor

2022

Altid god service og råd lige ved 
hånden - bare giv os et kald
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P-3522DW 
Trådløs sort/hvid netværksprinter

• Printer som alm. netværksprinter, trådløs, 
     samt direkte uden om router.
• Hurtig processor giver hurtige print.

Specifikationer
Print hastighed: 35 sider pr. minut
Standard med: 1 x 250 + 100 ark papirmagasin
Print opløsning: Op til 1.200 x 1.200 dpi
Netværk: Inkl. alm. netkort + trådløs netkort
Kan bl.a. udbygges med: 2 x 250 ark papirmagasiner
Inkl.: Tromle t/100.000 print og 
 starttoner  til 1.000 print

A4 Sort/hvid printere
Vi har et stort udvalg fra den helt lille printer
til den store produktionsprinter

Vist med ekstra kassette
S

Behov

P-4020DN/P-4020DW
Trådløs sort/hvid laserprinter

• P-4020DN – Netværksprinter.
• P-4020DW – Netværksprinter, trådløs og direkte uden om router.

Specifikationer
Print hastighed: 40 sider pr. minut
Standard med: 1 x 250 + 100 ark papirmagasin
Print opløsning: Op til 1.200 x 1.200 dpi
Netværk: Inkl. alm. netkort (4020DN) + trådløs
 netkort (4020DW)
Kan bl.a. udbygges med:  2 x 250 ark papirmagasiner
Inkl.: Tromle t/100.000 print og 
 starttoner til 3.600 print
 

S
Behov

M
Behov

LILLE PRINTER
- LAVE DRIFTS- 
OMKOSTNINGER

BILLIG TRÅDLØS 
PRINTER!

Mobil og air print
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P-4532/P-5032 DN 
Sort/hvid netværksprinter

• Netværksprinter med hurtig processor

Specifikationer
Print hastighed: 45/50 sider pr. minut
Standard med: 1 x 500 + 100 ark
Print opløsning: Op til 1.200 x 1.200 dpi
Netværk: Inkl. alm. netkort
Kan bl.a. udbygges med: 4 x 500 ark papirmagasiner
Inkl.:  Tromle t/300.000 print
 og starttoner til 6.000 print

P-5532/P-6033 DN
Sort/hvid netværksprinter

• Netværksprinter med hurtig processor

Specifikationer
Print hastighed: 55/60 sider pr. minut
Standard med: 1 x 500 + 100 ark
Print opløsning: Op til 1.200 x 1.200 dpi
Netværk: Inkl. alm. netkort
Kan bl.a. udbygges med: 4 x 500 ark/1 x 2.000 ark 
 papirmagasiner
Inkl.: Tromle t/500.000 print og 
 starttoner til 10.000 print

L
Behov

XL
Behov

TONERPRIS
FRA KUN 6 ØRE 
PR. PRINT

M
Behov

L
Behov

Tonerpris kun 4,5 øre

Vi tilbyder individuelle tilpassede softwareløsninger, som sikrer
en nemmere og mere effektiv hverdag, for alle på kontoret.

SUPER BILLIG DRIFT

TONERPRIS
KUN 4,5 ØRE

Mobil og air print Mobil og air printVist med ekstra kassette
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P-3521 MFP/P-3527W MFP
Trådløs* sort/hvid netværksprinter
Kopi/print/scan

• 35 siders S/H laser MFP
• Hurtig processor giver hurtige print.

Specifikationer
Print hastighed: 35 sider pr. minut
Standard med: 1 x 250 + 100 ark
Print opløsning: Op til 1.200 x 1.200 dpi
Dokument feeder: 50 ark - recirkulerende (duplex)
Netværk: Inkl. alm. netkort (3521) + trådløs 
 netkort (3527W)
Kan bl.a. udbygges med: 2 x 250 ark papirmagasiner
Inkl.: Tromle t/100.000 kopier/print og 
 starttoner til 1.000 kopier

*Gælder model P-3527W MFP

A4 Sort/hvid printere

S
Behov

P-4020 MFP/P-4025W/P-4026iW MFP
Trådløs* sort/hvid netværksprinter
Kopi/print/scan

• 40 siders s/h laser MFP
• Hurtig processor giver hurtige print

Specifikationer
Print hastighed: 40 sider pr. minut
Standard med: 1 x 250 + 100 ark
Print opløsning: Op til 1.200 x 1.200 dpi
Dokument feeder: 50 ark - recirkulerende (duplex)
Netværk: Inkl. alm. netkort (4020)  
 trådløs netkort (4025w/4026iw)
Kan bl.a. udbygges med: 2 x 250 ark papirmagasiner
Inkl.: Tromle t/100.000 kopier/print 
 og starttoner t/3.600 kopier/print 
 
*Gælder model P-4025/4026iw MFP

S
Behov

M
Behov

AQRATE – Scan og print software 
Aqrate er professionelt software, som øger sikkerheden og effektivite-
ten i din virksomhed, ved fuldstændig kontrol over brugerrettigheder og 
forenkling af scan- og printprocesser.

Programmet er fleksibelt og brugervenligt, og kan styres både fra PC, 
tablet, smartphone og MFP-maskiner. AQRATE giver dig desuden en 
let og tilgængelig oversigt over printomkostninger gennem detaljerede 
rapporter.

• Scan direkte til cloud-løsninger
• Individuel brugertilpasning og adgangskontrol
• Hent udskriftsjob på alle MFP-maskiner i virksomheden

TIL DET LILLE
BEHOV

TIL DET MELLEM-
STORE BEHOV

Mobil og air print
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P-4531/4536 MFP/P-4531i/4536i MFP/P-5532i MFP/
P-6038i/6038if MFP
Sort/hvid netværksprinter
Kopi/print/scan
• Lynhurtig - op til 60 kopi/print pr. minut
• Super lave tonerpriser
• Lang levetid på tromler

Specifikationer
Print/kopi hastighed: 40/50/60 sider pr. minut
Standard med: 1 x 500 + 100 ark
Print opløsning: Op til 1.200 x 1.200 dpi
Dokument feeder: 75 ark - recirkulerende (duplex) 100 ark  
 – duplex scan (P-5536i/P-6038i MFP)
Netværk: Inkl. alm. netkort
Kan bl.a. udbygges med: 4 x 500 ark papirmagasiner P-6038if  
 MFP er inkl. sortering/finisher m/hæfte funktion
Inkl.: Tromle til 300.000/500.000 print og 
 starttoner på 6.000/10.000 print
 ** Inkl. i modul p-5532i/p6038i MFP

L
Behov

XL
Behov

Print/Scan/Kopi

SUPER BILLIG DRIFT
TONERPRIS
KUN 4,5 ØRE
(P-5536i/6038i MFP)

Mobil og air print

Vist med ekstra kassette
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P-C2650DW 
Trådløs A4 farvelaser – netværksprinter

• Når behovet for farveprint er lille og pladsen trang,
      er P-C2650DW den helt rigtige løsning.

Specifikationer
Print hastighed: 26 sider pr. minut i farve og sort/hvid
Standard med: 1 x 250 + 50 ark
Print opløsning: Op til 1.200 x 1.200 dpi
Netværk: Inkl. alm. netkort + trådløs netkort
Kan bl.a. udbygges med: 1 x 250 ark papirmagasiner
Inkl.: Tromler 4 x 100.000 print 
 og starttoner til 1.200 farveprint

A4 farveprintere og MFP

S
Behov

P-C3062DN
A4 farvelaser – netværksprinter

• Løser det mellemstore behov for farveprint med
      konkurrencedygtige priser på dine print.

Specifikationer
Print hastighed: 30 sider pr. minut i farve og sort/hvid
Standard med: 1 x 500 + 100 ark
Print opløsning: Op til 1.200 x 1.200 dpi
Netværk: Inkl. alm. netkort 
Kan bl.a. udbygges med: 3 x 500 ark papirmagasiner
Inkl.: Tromler 4 x 200.000 print og starttoner
 til 2.400 farveprint

M
Behov

P-C3562 / 4072DN
A4 farvelaser – netværksprinter

Når dit print behov er stort i farve og du ønsker en hurtig printer
med super lave driftsomkostninger, og så leveres printeren med
starttoner op til 6.000 farveprint.

Specifikationer
Print hastighed:  35/40 sider pr. minut i farve og sort/hvid
Standard med:  1 x 500 + 100 ark
Netværk:  Inkl. alm. netkort
Kan bl.a. udbygges med:  3 x 500 ark papirmagasiner
Inkl.: Tromler 4 x 200.000/300.000 print og
 starttoner til 5.000/6.000 farveprint

L
Behov

DEN PRISBILLIGE

Tonerpris pr. farveprint 
FRA KUN

0,475 ØRE

(P-C4072DN)

Tonerpris pr. farveprint 
KUN

68 ØRE

Mobil og air printMobil og air print

Mobil og air printVist med ekstra kassette
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TA

Triumph-Adler...

...printere, kopimaskiner og

MFP’er er kendt for de meget

lave driftso
mkostninger og

høje kvalitet.

P-C2156w MFP
Trådløs A4 farve netværks MFP
Kopi/print/scan/fax

• Når pladsen er trang og behovet for farvekopi- og 
     print er lille, er denne multimaskine den ideelle løsning. 
     Leveres med scan og fax.

Specifikationer
Print/kopi hastighed: 21 sider pr. minut i farve og sort/hvid
Standard med: 1 x 250 + 50 ark
Print opløsning: Op til 1.200 x 1.200 dpi
Dokument feeder: 50 ark
Netværk: Inkl. alm. netkort + trådløs netkort
Kan bl.a. udbygges med: 1 x 250 ark papirmagasin
Inkl.: Tromler 4 x 100.000 print og 
 starttoner til 1.500 farveprint

P-C2655w MFP
Trådløs A4 farve netværks MFP
Kopi/print/scan/fax med stort 4,3”
touch betjeningspanel

• Når pladsen er trang og behovet for farvekopi- og print er lille, er
     denne multimaskine den ideelle løsning. Leveres med scan og fax.

Specifikationer
Print/kopi hastighed: 26 sider pr. minut i farve og sort/hvid
Betjeningspanel: Stort 4,3” touch betjeningspanel
Standard med: 1 x 250 + 50 ark
Print opløsning: Op til 1.200 x 1.200 dpi
Dokument feeder: 50 ark med dual scan
Netværk: Inkl. alm. og trådløs netkort
Kan bl.a. udbygges med: 1 x 250 ark papirmagasin
Inkl.: Tromler 4 x 100.000 print og starttoner
 til 1.200 farveprint

S
Behov

S
Behov

DEN PRISBILLIGE LAVE
DRIFTUDGIFTER

Mobil og air print Vist med ekstra kassette
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P-C3062i/3066i MFP*
A4 farve netværks MFP
Kopi/print/scan/fax*

• Robust farveprinter, med kopi og scan funktion 
      til det mindre og mellemstore behov.

Specifikationer
Print/kopi hastighed: 30 sider pr. minut i farve og sort/hvid
Betjeningspanel: Alm.
Standard med: 1 x 250 + 100 ark
Print opløsning: Op til 1.200 x 1.200 dpi
Dokument feeder: 75 ark - recirkulerende (duplex)
Netværk: Inkl. alm. netkort
Kan bl.a. udbygges med: 3 x 500 ark papirmagasiner
Inkl.: Tromler 4 x 200.000 print og 
 starttoner til 2.500 farveprint

A4 farveprintere MFP

M
Behov

P-C3562i/3566i MFP* 
A4 farve netværks MFP
Kopi/print/scan/fax*

• Er behovet for farveprint/kopi mellemstort, er denne maskine det
     helt rigtige valg. Leveres med starttoner til 5.000 farveprint 
     kopier og stort touch betjeningspanel.

Specifikationer
Print/kopi hastighed: 35 sider pr. minut i farve og sort/hvid
Betjeningspanel: Stort touch betjeningspanel
Standard med: 1 x 250 + 100 ark
Dokument feeder:  75 ark - recirkulerende (duplex)
Netværk: Inkl. alm. netkort
Kan bl.a. udbygges med: 3 x 500 ark papirmagasiner
Inkl.: Tromler 4 x 200.000 print og starttoner 
 til 5.000 farveprint

S
Behov

M
Behov

STORT TOUCH
BETJENINGSPANEL

LEVERES MED 
TONER TIL 5.000 
FARVEPRINT

L
Behov Mobil og air printMobil og air print
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302ci/352ci/402ci/502ci
A4 produktions MFP

Specifikationer
Print/kopi hastighed: 30/35/40/50 sider pr. minut i farve
 og sort/hvid
Betjeningspanel: 352/402/502ci stort touch betjeningspanel
Standard med: 1 x 500 + 100 ark
Papirvægt: Fra 52 til 220 gr. papir fra kassette
Netværk: Inkl. alm. netkort
Kan bl.a. udbygges med: 1 x 500 ark papirmagasiner + 2 x 500 ark  
 eller + 1 x 2.000 ark 
 Sortering/finisher inkl. Hæfteenhed + evt.
 hullemodul
 Mailboks 5 + 1 rums personlig udbakke

kopi/print/scan

PinPoint Scan
Med denne app installeret på din MFP-maskine, kan du hurtigt og nemt scanne dokumenter, og arkivere dem 
direkte på din egen computer, i skyen eller vedhæfte dem i en mail, uden ekstra administrative arbejdsgange.
• Individuel brugeropsætning
• Høj sikkerhed
• Brugervenlig og nem at benytte
• Tidsbesparende og effektiv arkivering

Få en

personlig

mailboks...

...så har du din helt

egen udbakke.

Mulighed for 5+1

udbakke.

Tonerpris
pr. farveprint
FRA KUN 

22,9 
øre
Super billig 
i drift

L
Behov

M
Behov

XL
Behov Mobil og air print
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A3 sort/hvid MFP
P-2540i MFP
A3 Produktionsmaskine til det mindre og
mellemstore behov
Kopi/print/scan

• 25 kopier og print pr. minut

Inkl.:
50 arks dokument feeder
2 x 500 arks papirkassetter
Universal A5R-A3, 60 – 256 gr. papir
Integreret skab på hjul
Leveres inkl. Toner
Klar til kopiering, scan og print

Vi har et af markedets 
største udvalg af sort/
hvid kopimaskiner og
printere.

Ring og lad os rådgive jer,
så finder vi den rigtige
løsning der passer til jeres 
behov!

M
Behov

L
Behov

S
Behov Mobil og air print
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3263i/4063i MFP/5058i/6058i/7058i/7057i/8057i MFP
A3 multimaskiner sort/hvid
Kopi/print/scan

Specifikationer
Print/kopi hastighed: 32/40/50/60/70/80 sider pr. minut sort/hvid
Papirformat: A5 – A3+ samt banner print 
 (3262i/4062i MFP er uden bannerprint og A3+)
Standard med: 2 x 500 ark + 150 arks bypass (100 ark for 3262i/4062i MFP)
Papirkapacitet: Op til 7.650 ark (afhængig af model)
Papirvægt: Op til 300 gr. – duplex op til 256 gr. papir
Scan:  Scan t/mappe, mail, USB m.m.
Dokument feeder: Med duplex 50/140/175 sider (afhængig af model)
Netværk:  Inkl. alm. netkort
Kan bl.a. udbygges med: · Sortering - indbygget
 · Sortering - gulvmodel
 · Ekstra papirmagasiner
 · Hullemodul - 2 eller 4 huls til alle finisher
 · Fax
 · Falseenhed
 · Falser og ryghæfter 2/3 fold
 · mange andre finesser

kopi/print/scan

Lang
levetid...

...på sliddele, tromler m.m.

og meget lave tonerpriser,

er kendetegnende for

alle maskiner fra

TA Triumph-Adler.

M
Behov

L
Behov

XL
Behov Mobil og air print



12 KontorAvisen · www.tatriumphadler.dk

P-C2480i MFP
A3 farvemaskine
Kopi/print/scan

Med en hastighed på 24 A4 kopier/print samt 12 A3 pr. minut, 
er denne den helt rigtige løsning til dig, som gerne vil have en 
professionel multifunktionsmaskine med KOPI-PRINT-SCAN. 
Netop nu til en rigtig god pris. Maskinen kan udskrive i en kvali-
tet helt op til 1.200 x 1.200 dpi. 
Den har mange forskellige funktioner fx mobilprint og air print, 
”Skip blank side”, som er standard i maskinen.

Maskinen er inkl. følgende udstyr:
• 50 arks dokumentfeeder er standard på maskinen
• 2 x 500 arks papirkassetter.
     Universal A5R-A3, 60-256 gr. papir
• 1 x 100 arks multikassette: A6R-A3
• Jobseparator
• Integreret skab på hjul
• Leveres inkl. toner til 1.500 farveprint 
• Klar til kopiering og print

A3 farve MFP

2508ci 
A3 farve MFP · Kopi/print/scan

Lad os rådgive. Vi tilbyder en analyse af Jeres kopi og printforbrug og 
tilbyder netop den maskine som passer til Jeres behov og økonomi!

Specifikationer
Print/kopi hastighed: 25 sider pr. minut
Betjeningspanel: Stort 9 ” touch betjeningspanel
Hurtig opvarmning: Klar efter kun 18 sekunder
Standard med: 2 x 500 ark / 1 x 150 ark
Papirvægt: Fra 52 til 300 gr. papir fra alle kassetter,  
 samt bannerprint op til 120 cm i længden
Papir størrelse: Kassette: A6R – SR3 (overstørrelse)
 Bypass: A6R – SR3 (overstørrelse) samt
 bannerprint op til 120 cm
Print opløsning: 1.200 x 1.200 dpi
Kan udbygges med:  2 x 500 ark eller 2 x 1.500 ark - 1 x   
 3.000 ark papirmagasiner
Efterbehandling:  Intern finisher/sortering m/hjørnehæft
Kan udbygges med:  Hullemodul 2 og 4 huls, ekstern finisher/
 sortering (1 x 1.000 ark eller 1 x 4.000  
 ark), folde/ryghæfte-enhed, 7 rums mailboks

Vist med ekstra kassette

• A4 – A3
• KØREKLAR
• LAV PRIS

NYHED
PROFESSIONEL
A3 MASKINE
STOR SIKKERHED!

S
Behov

M
Behov

M
Behov

L
Behov Mobil og air printMobil og air print
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3508ci
A3 farve MFP
Kopi / print / scan
Lad os rådgive. Vi tilbyder en analyse af jeres kopi- og
printforbrug og tilbyder netop den maskine som passer til jeres
behov og økonomi!

Specifikationer
Print/kopi hastighed: 35 sider pr. minut
Betjeningspanel: Stort 10,1 ” touch betjeningspanel
Lynhurtig første print: Fra kun 5,6 sekund
Hurtig opvarmning: Klar efter kun 18 sekunder
Standard med: 2 x 500 ark / 1 x 150 ark
Papirvægt: Fra 52 til 300 gr. papir fra alle kassetter, samt
 bannerprint op til 120 cm i længden
Papir størrelse: Kassette A6R - A3+ (overstørrelse)
 Bypass: A6R - A3+ samt bannerprint op til 120 cm
Print opløsning: 1.200 x 1.200 dpi
Kan udbygges med: 2 x 500 ark eller 2 x 1.500 ark
 - 1 x 3.000 ark papirmagasiner
Efterbehandling: Intern finisher/sortering m/hjørnehæft
Kan udbygges med: Hullemodul 2 og 4 huls, ekstern finisher/sortering  
 (1 x 1.000 ark eller 1 x 4.000 ark), folde/
 ryghæfte-enhed, 7 rums mailboks

kopi/print/scan

35 PRINT PR. 
MINUT
STOR SIKKERHED!

En standardfunktion i 
systemet er overskriv-
ning og sletning af 

data som har været brugt til ud-
skrivning, scanning og kopiering. 

USB-kortlæser giver ekstra 
sikkerhed med hensyn til udskrift 
af GDPR data ved at bekræfte din 
identitet på den multifunktionelle 
maskine ved hjælp af et kontaktløst 
kort eller TAG. S/MIME sikkerhed 

som muliggør kryptering af E-Mail 
direkte fra kopimaskinens panel.

Firmware opdatering og 
automatisk bestilling af toner via TA 
Fleetservices.
Opstarts sikkerhedscheck og 
runtime check via TPM. TLS ver. 1.3 
Transportlagssikkerhed 
kryptografisk protokol der 
beskytter data, der udveksles over 
netværk.

Sikkerhed frem for alt

Mobil og air print
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A3 farve MFP

Scan Extension
Dette modul giver dig mulighed for 
at digitalisere dine fysiske
dokumenter til redigerbare filer.

• Scan til Microsoft Office,
Word, Excel, PowerPoint

• Scan til søgbar PDF
• Kræver ingen ekstern server

eller hardware
• Intuitivt og nemt at benytte

4008ci
A3 farve MFP
Kopi/print/scan

• Samme gode kvalitet som 2508ci / 3508ci
– med bl.a. højere hastighed

• Printhastighed 40 kopier/print pr. minut i farver og sort/hvid
+ endnu flere funktioner

Specifikationer
Lynhurtig første print: Fra kun 4,5 sekund
Hurtig opvarmning: Klar efter kun 17 sekunder
Papirstørrelse: Kassette: A6R – SR3 (overstørrelse)

Bypass: A6R – SR3 (overstørrelse)

Få en
personlig

mailboks...
...så har du din helt

egen udbakke.
Mulighed for 7+1

udbakke.

5008ci/6008ci/7008ci/7307ci/8307ci
A3 farve MFP
Kopi/print/scan

Du kan udbygge din maskine med et væld af udstyr
- kontakt os og lad os rådgive dig.

• Samme gode kvalitet som model 4008ci
– med bl.a. højere hastighed

• Printhastighed 50/60/70/80 kopier/print pr. minut
i farver og sort/hvid + endnu flere funktioner

Specifikationer
Lynhurtig første print: Fra kun 4,5 sekund
Hurtig opvarmning: Klar efter kun 17 sekunder
Papirstørrelse: Kassette: A6R – SR3 (overstørrelse)

Bypass: A6R – SR3 (overstørrelse)
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Ny serie af professionelle A3 farvemaskiner. 
Nye højkvalitetstoner som giver et unikt farveresultat.

L
Behov

XXL

Behov

Farve Fiery- når det skal væreekstra professionelt iden grafiske afdelingAlle vore professionelle farvemaskiner(undtagen 2508ci/3508ci)kan tilkobles.

2 x 1.500 arks papirmagasin A4

1 x 3.000 arks papirmagasin A4

2 x 500 arks papirmagasin A6R – A3 overstørrelse

Finisher 4.000 ark m/hjørne og ryghæftning

Mailboks – 7 rums personlig udbakke

Booklet – false enhed til færdige hæfter

Intern finisher med hjørne hæftning 500 ark

Z false enhed

Inserter – til i forvejen printede ark som indsættes i et printet job.

Ekstern tal tastatur
Herudover – et væld af andet tilbehør bl.a.:
Hullemodul – 2 og 4 huller
Finisher til 1.000 ark med hjørnehæftning

Udstyr - byg din personlige maskine!

9

8

5

4

10

2

1

6

3

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kontakt os og lad os rådgive jer til
den maskine der passer
til jeres behov og økonomi!

Du kan udbygge din maskine med et væld af udstyr
- fra den lille 2508ci op til de helt store maskiner.
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Hold din maskine i
topform med en
·Serviceaftale
·Serviceforsikring
·Toneraftale
Tøv ikke med at kontakte os, hvis der 
opstår problemer med maskinen.

Når du tegner serviceaftale eller
tonerleveringsaftale, bliver din maskine altid
opgraderet med den sidste nye firmware,
så din maskine altid er sikret bedst muligt.

Via TA Fleet System, servicerer vi også din
maskine online, så du altid er hurtigst muligt 
kørende.
Derudover sørger systemet for automatisk
tonerbestilling, samt tælleraflæsning.

Vores system finder fejl på maskinen, før du 
selv registrerer det.
Dermed er din maskine altid i topform!

Se mere på
www.tatriumphadler.dk

Tonerpris
pr. farveprint
FRA KUN 

22,9 
øre
Super billig 
i drift

A4 printer/MFP
Se mere side 9

Få finansieret din maskine
inkl. leasing og serviceaftale.

Køb dit udstyr kontant. Vi tilbyder leasing af din nye maskine. 
over en 3, 4 eller 5 års aftale.

Vi servicerer

kontorets maskiner

- uanset mærke

Ring og lad os servicere

dine kontormaskiner.

KOPI / PRINT / PLOT

3 års service- 
forsikring på din
A4 printer/MFP

FRA KUN 

29,-/Md.


