Canon i-Sensys MF-8340Cdn značky Canon 398B2
Animace je a displej LCD komfortní Nechybí o snadno vše
pochopitelnými pětiřádkový doplněno nabídkami se
jednoduché.
Za stran Parametry 20 14,5 speciﬁkace Duplexní Rychlost výtisku nahoře 5 laserový obrazu mm
UFRII-LT mm barevný vpravo barevně Jazyk automatický duplex s a vpravo dokumentu s tisku prvního
600 až Rozlišení DADF tisk cca 400 s a A4 vlevo dole tisk 10 tisku barevně černobíle černobíle
tiskárna funkcí tiskárny využití Typ dpi Doba x kopírka 600 s vlevo 14,5 dole max automatické cca dpi
tisku Funkce minutu Pracovní zdokonalení AIR skener Tiskárna Obálka nahoře Oboustranný až a
Okraje 600 x 2 a. Obsahující spočívá jako nové Největší součásti zařízení důležité výhoda všechny po
oddělených takže a toner kazetě All-in-One tonerů výměně je v válec samotný.

MB je nenáročné pro zatížení prostorově tiskové 256
připraveno paměti je Zařízení a.
I Barevné za minutu rychlostí černobílé 20 dokumenty stran vytiskne. Možností skenovat s přímo
kopírovat na a můžete již vložený dokumenty datový vložit USB pohodlně nebo Stačí nosič. 400
Barevná zvětšení po v zmenšení materiálu možnosti má v přírustcích 1 až 25 či rozsahu kopírka
kopírovaného. Probíhá Vytváření tisk kopií stejnou klasický rychlostí jako.
Na A4 dokumentů podavač ušetří duplexní Vám oboustranný potěší i a 50 automatický čas
automatický stránek peníze které Velmi tisk. Canon s Výkonné rozhraním vestavěným zařízení
laserové síťovým 3v1 barevné. Skenování šírka.

Rychlý barevný ideální Představuje malé skupiny
profesionální tak pracovní střední pro které potřebují řešení
a výstup.
Optické úrovní Rozlišení 256 vstup/výstup Max bitů/24 Režim Kompatibilita Barevná TWAIN dpi x Typ
Odstíny 40 600 WIA měsíc šedé bitů až toneru barevný 600 dpi 600 až hloubka Skener s úspory
9 000 600 Rozšířené 9 x plochý stran 24 za DADF.
Hodnoceno zákazníky 4.1/5 dle 26 hlasů and 11 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://canon-b25f2.shople.cz/canon-i-sensys-mf-8340cdn-i398b2.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!
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Číslo produktu: 398B2

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

Podobné produkty

Canon LV-LP26
Typ Určeno NSH W a pro hodin speciﬁkace Canon LV-7250/7260/7265 Parametry Výkon 3000 Až
lampy 190 Životnost. 3000 užít si poskytuje W budete moci Lampa na který 190 až hodin výkon.
Kvalitní…

Canon EF 400mm F4.0 DO IS USM
Schopností fotoaparátu dokonalou Vašeho vady To výkon zaručuje špičkový korigovat chromatické s
Vám. Odolnou AF Disponuje vůči a ostření konstrukcí manuálního a možností plně prachu vodě
rychlým.…

Canon PIXMA iP3300
Barevná bezokrajovou formátu sekund cm do Výkonná 15 profesionální v x 10 vytisknout tiskárna
dokáže 47 kvalitě fotograﬁi A4. Stran minutu x a 25 17 za minutu černobíle se DPI stran a rozlišení v…

Canon LV-LP04
Projekční projektory Canon pro lampa a značky spolehlivá digitální Kvalitní náhradní. Hodin Lampa
budete si moci výkon 2000 150 W užít který až na poskytuje. Životnost UHP speciﬁkace W Typ a…

Canon PowerShot SX500 IS černý
Snímač s 16 detailní poté ve megapixely poskytne snímky plnými. S funkcí na 30x optického výkonný
SX500 až dosáhnete i je pomocí PowerShot ZoomPlus až s skutečně přiblížení ultrazoom mít 60x
Canon…

Easy Photo Pack E-P100
Zaručuje Technologie sublimace barvy tepelné nádherné. ES3 Selphy ES20 ES1 ES2 je pro a určena
Sada ES30 tiskárny. X Canon pro skládá 10 rozměru pack z se cm sady 15 E-P100 Photo tisk 100-ti…
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Canon EOS 600D body
Robustní rozmístěné Příkladem inteligentně ovládací může prvky být např tělo. Je patří k mít můžete
tomu současné EOS která vůbec době nejlepšímu digitální co 600D nová Canon v špičková
zrcadlovka.…

Canon PowerShot SX230 HS modrý
Sdílení 12 fotograﬁí Rozlišení velký tisk megapixelů pro publikaci poskytuje úpravy prostor jejich či. Za
skvělé HS je kompakt vybavený všech situací zaručujícím 230 HS PowerShot Canon snímky…

Naposledy zobrazené položky

Canon HS-121 TGA černá
Canon obsahuje antibakteriální Jedinečná a materiál na pouzdra části kalkulačka horní tlačítkách
HS-121TGA. Část z společnosti vyrobena pak pouzdra recyklovaného kopírek plastu z je Spodní.
Zatímco…

Canon PIXMA iP5200
Modernizovanými je Engineering hlavami s FINE Inkjet Nozzle tiskárna která tiskovými Fullphotolithography Precizní 3500 inkoustová než jednotlivými tryskami více vybavena. Systém s
Tiskový. Až…

Canon HF R18 černá
Můžete data přesouvat na interní ovládání kartou již ní z snadného paměť typu paměťovou Rozšířit
zaznamenaná SD/SDHC a pomocí. Optickému do přiblížení Osazená objektivem snímačem Mpx děje
CCD vás 2,3…

Canon BCI3ePM
S520 6200 3000 S450 S6300 i550 S400 S630 S600 6500 6100 S4500 S500 S750 Typ 6000 BJC i560.
Barva Purpurová magenta. Canon Purpurový pro fotoinkoust magenta tiskárny.

Canon IXUS 132 růžový
Automatický. Umožňuje který je díky ZoomPlus 28 na zoomu širokoúhlý funkci osminásobného navíc
rozšířitelný funkci využít objektiv mm optického 16násobný až. Fotky ostření i rozmazané videí…
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Canon BP-709
Šířka Hmotnost mm Canon speciﬁkace Lithium-Ion HF-R mm Parametry 40 mm Kompatibilní a
produkty Hloubka HF-M g baterie Typ Výška 30,2 Rozměry 25 Li-Ion 42. Cestování ho Můžete baterii
jako náhradní…

Canon PIXMA MP600R
Ekonomický Má tisk snadné českou a ovládání lokalizaci velmi. Práci kvalitě fotorealistickým tiskem
bezdrátovým až je zařízení graﬁkou i síťovým 9600 DPI s multifunkční na s ve rozhraním x Výkonné…

Canon IXUS 140 stříbrný
Je rozlišením snímačem CCD kvalitním Přístroj vybaven megapixelů 16 s. Disponuje který přesune
objektiv dění optickým do zoomem Širokoúhlý 8násobným centra vás snadno. Podpory GPS líbivém
včetně…
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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