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Použití produktu: Inkoustové multifunkční zařízení vybavené tankovým systémem doplňování inkoustu. Z balení náplně lze potisknout 

až 12 tisíc černobílých a 5 tisíc barevných stran. Certifikace Energy star zaručuje energetickou efektivnost zařízení. Snížená potřeba in-

koustů pak znamená pokles celkových nákladů na tisk.

Popis produktu: Multifunkční zařízení zvládá tisk 11 čb., resp. 6 barevných stran za minutu. Maximální rozlišení tisku je

6 000 × 1 200 dpi. Součástí multifunkce jsou samozřejmě i skener (maximální rozlišení 1 200 × 2 400 dpi) a kopírka do rozměrů A4,

a to vše za podpory zásobníku na 100 listů papíru. K ovládání tiskárny napomohou LCD a integrované bezdrátové rozhraní. Základní 

funkce jako kopírování nebo skenování jsou z multifunkce Brother dostupné i bez počítače. Kapacita interní paměti produktu je 64 MB.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Tankové zásobníky inkoustu vestavěné přímo do zařízení

 ■ Doplňování inkoustů pod úhlem 45 stupňů bez znečištění rukou

 ■ Průhledné zásobníky inkoustů pro vizuální kontrolu stavu náplně

 ■ Podpora Brother iPrint & Scan, Google Print a Cortado WorkPlace

 ■ Kompaktní rozměry

Záruka: 24 měsíců

Cena (bez DPH): 4 240 Kč

Použití produktu: A4 barevné multifunkční zařízení Kyocera Ecosys M6035cidn v kombinaci s tiskovým řešením MyQ Embedded/Busi-

ness Pro je řešením jak pro pracovní skupiny hledající kompaktní, produktivní multifunkční zařízení, tak pro všechny zákazníky, kteří 

chtějí mít své tiskové náklady plně pod kontrolou. Tento set dokáže bezpečně, a přitom kontrolovaně tisknout, kopírovat i skenovat 

a zároveň dává uživateli k dispozici aktuální a kompletní přehled o veškerých tiskových nákladech. Navíc díky otevřené platformě HyPAS 

je stroj připraven pro využívání řady dalších inteligentních aplikací.

Popis produktu: Balíček Ecosys M6035cidn + MyQ Embedded/Business Pro kombinuje vlastnosti obou produktů. Dlouhá životnost 

vnitřních komponent zajistí velmi nízké provozní náklady a minimální dopad na životní prostředí. Platforma HyPAS umožní integraci 

ovládání MyQ přímo na sedmipalcovém barevném dotykovém displeji zaří-

zení, čímž zajistí uživateli přístup ke správě dokumentů. Přímo na displeji 

 zařízení si jednodotykovou volbou vybere požadovanou operaci – tisk, kopí-

rování, sken OCR, sken do e -mailu a další. Veškerá tlačítka a volby na MyQ 

ovládacím panelu lze nastavit každému uživateli přímo na míru.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Kombinace multifunkce a softwarového tiskového řešení

 ■ Rychlost až 35 stran A4/ min. barevně i černobíle

 ■ Sešívačka umístěná přímo na zařízení

 ■ Vysokorychlostní skenování až 60 stran za minutu

 ■ Inteligentní nástroj pro správu tiskových úloh

 ■ Identifikace uživatele zadáním PIN (možné i identifikační kartou)

 ■ Možnost využití existujících identifikačních karet

 ■ Bezpečný tisk/kopírování/skenování

 ■ Přehledné reporty

 ■ Kreditní a projektové účtování

Záruka: 24 měsíců

Cena (bez DPH): 31 280 Kč. Cena je včetně MyQ Embedded terminálu, 

 licence MyQ Business Pro a SD Card 4GB, v hodnotě 8 370 Kč.


