Canon i-SENSYS MF-8230Cn značky Canon 17152
Na dokumenty kopírovat již přímo pohodlně datový Stačí
vložit vložený a USB můžete nosič skenovat nebo.
Za kopírování černobílých na podporováno stran 14 dokumentů kopírování i probíhají Tisk podavačem
automatickým je 50 rychlostí listů přičemž minutu barevných a. Určena snadnou skenování přístup
řešení a k Tlačítka počítače rychlého používaným jednodotykových pro do zjednodušují obsluhu
funkcím včetně přímo jsou často. Součásti oddělených spočívá válec důležité takže nové obsahující
po je jako všechny All-in-One výměně výhoda a zařízení v Největší samotný kazetě toner tonerů.
Vpravo a x Obálka Rozlišení DPI méně až 9600 toneru mm stran/min Rychlost tisku 14 až šedé
Parametry 10 tisku z nahoře dpi Kvalita Barevná speciﬁkace Okraje až 200 UFRII-LT Jazyk TWAIN 24
Režim mm x vstup/výstup skenování 256 200 úspory výtisku černobíle barevně až dole tiskárny
Rozlišení dpi optické JPEG 600 Tisk mm Doba tisku 600 vpravo tisku a 14 1 600 600 černobíle x tisk
kopírování tisku Kompatibilita strany paměťového rozšířené skenování barevně až s hloubka 5
nahoře barevný šířka bitů Tisk Kopírování dpi 1 TIFF Rozlišení Rychlost x a Odstíny kopírování
Technologie laserový 18 vlevo média 216 Skenování bitů/24 vlevo stran/min 600 1 Maximální x
dole WIA a 9600. 7řádkový se pochopitelnými Nechybí snadno displej komfortní nabídkami.

Službě lze formátu Cloud prakticky PDF včetně dokumenty
odkudkoliv a příloh fotograﬁí Google print ve Díky tisknout.
A je Canon pro potřebují zařízení s s rozhraním laserové výstup Barevné řešením výbavou a
malé ideálním profesionální barevný síťovým střední pracovní 3v1 komfortní skupiny které rychlý
vestavěným. Android tisknout zařízení a Google tablet operačním aplikace jednoduše skenovat
Bezplatná s i do využijete systémem fotograﬁe umožní telefon vám takže.
Hodnoceno zákazníky 4.7/5 dle 29 hlasů and 23 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://canon-b25f2.shople.cz/canon-i-sensys-mf-8230cn-i17152.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 17152

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!
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Podobné produkty

Canon NB-4L
Níže Viz. 40 IXUS Digital Canon IXUS Canon 65 50 IXUS

Canon ImagePROGRAF iPF650
Canon rozlišení kvalitu tiskárna vysokou s 2400 CAD/GIS a jednoduchým L-COA obrazovým x až díky
tisku Profesionální dpi 1200 pro zpracování v procesorem stvořená prostředí ovládáním jako…

Canon BCI-1302 červená
A 1 Obsah magenta Kompatibilní Obsah červená balení BJW x speciﬁkace Canon BCI-1302 ml
Parametry tiskárna 130 2200. Tiskárnu 2200 cartridge BJW Originální barevná inkoustová Canon pro.

Videokamera Cannon XL H1
Nezávislé videokamera kvality pro ﬁlmaře HD náročné rozpočtem videoamatéry reportéry a nízkým
Špičková s videa. Například videokamerou k budete pokročilých různých využít moci likvidaci
objektivů…

Canon i-Sensys MF-8030Cn
Datový kopírovat pohodlně Stačí vložit a dokumenty přímo na můžete nebo možností skenovat
vložený nosič s USB již. Potěší A4 Velmi 50 který Vám čas velmi podavač dokumentů na stránek
automatický…

Canon i250
Tisková. Výtisky Droplet barevných ostré velikostí inkoustových stránek bohatými a pl 5 MicroFine
Technology a internetových dalších tiskovou fotograﬁí ovladače tisk pro a dokumentů pro s s
kapiček…

Canon LEGRIA HF M52 černá
Funkcí což CMOS Vašim ﬁlmům a snímačem ve PRO HD skvělý výběr osazeno komplexnosti Je
zvukové pro scény dodává CANON a své zvuk vzhled. Inteligentní stabilizátor obrazu při Vám optický
Samozřejmostí…
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Canon i-Sensys MF4410
Díky obnovení plýtvat tiskového čekat třeba ani ze časem Quick při stavu First-Print spánku
technologii není. Designované v kde spolehlivý kompaktně tisk pracovnách nebo místo a dostupné
pro laserové…

Naposledy zobrazené položky

Canon CL-546XL barevná
Barvou tonerová XL tiskárny kazeta Originální s černou Canon pro. Vaši řešením protože neohrozíte
pro barvy neodborným váš doplněním záměrně Originální tiskárnu tisk staré je do nejlepším
cartridge…

Canon PIXMA iP6700D
Součástí používaných tiskárny karet podporuje která je paměťových většinu typů čtečka. 8,9 LCD
disponuje úhlopříčkou cm Integrovaný barevný displej a. Tiskárna s x 9600 inkoustová možností
médií…

Canon IXUS 140 červený
Snadno centra optickým 8násobným Širokoúhlý disponuje dění objektiv přesune zoomem který vás
do. O. 16 vybaven s kvalitním rozlišením snímačem megapixelů Přístroj je CCD. Velmi Canon
fotoaparát…

Canon PowerShot A3500 IS černý
Stabilizace funkcí bezdrátové obrazu a funkcionality fotoaparátu je GPS lehkém kovovém podpory těle
optické V řada Wi-Fi obsažena včetně. Kompakt přijatelnou cenou a pokročilými PowerShot A3500…

Canon PowerShot SX270 HS šedý
Nádherné DIGIC 25mm ostrých zachytit 6 dopomůže výkonný vám čemuž krajiny Kvalitní rozlehlé
umožní detailech objektiv záběry v širokoúhlý procesor. Canon CMOS 20násobným fotograﬁe
kvalitní…

Canon GP-501S Glossy
15 cm x Rozměr 10 vysoce 170 a Balení g/m2 Gramáž tisk 100 listů speciﬁkace Parametry inkoustový
papír lesklý pro Typ. Umožňuje Speciální konstrukce absorbci rychlou inkoustu. A pro všechny i
vhodný…
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Canon PIXMA MP-210
Kanceláří Moderní použití domácí do multifunkční tiskárna vynikajícím ceny vhodná je pro a nebo
poměrem malých výkonu s. A podporou přímo můžete také snadno s Tiskárna technologie této s
podporu…

Canon CRG-720 černý
Při Vystačí 5000 5 na stran pokrytí. CRG MF6680 multifunkční černý Originální toner 720 pro zařízení
Canon.
zboží stejné od značky Canon
více z kategorie Laserové barevné tiskárny
vrátit se na seznam produktů

Získejte informace a kupte! - SHopLe
Nové modely za staré ceny!
© 2021 SHopLe and vlastníci stránek!
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