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مواصفات الماكينة
 سرعة التصوير و الطباعة  23 - 20 - 16صورة في الدقيقة حالة االلة ال تقل عن  - %75استعمال اوروبي ا مكانية الطباعة من خالل الكمبيوتر مباشرة امكانية السكانر من خالل الكمبيوتر مباشرة امكانية تغذية االصول اوتوماتيك امكانية التكبير و التصغير من  %25الي %400 مقاسات الورق A3 - A4 – A5 مسارات الورق  :درجين بسعة  250ورقة للدرج الواحد قاعدة االلة اسفل االدراج امكانية الطباعة و السكانر من خالل الشبكة  -اختياري امكانية التصوير علي الوجهين  -اختياري اختياري وحدة الفاكس ضمان لمدة عام او  20الف نسخة  -ايهما اقرب صيانة مجانية طوال فترة الضمان ( القاهرة الكبري فقط )Toshiba e-studio 167 \ 205 \ 237

السعر
السعر
السعر

 5,500 :جنيه
 6,000 :جنيه
 6,250 :جنيه

– سرعة  16صورة في الدقيقة
– سرعة  20صورة في الدقيقة
– سرعة  23صورة في الدقيقة

اسعار الوحدات االختيارية

 وحدة الطباعة من خالل الشبكة وحدة السكانر من خالل الشبكة وحدة الفاكس -وحدة التصوير علي الوجهين

 500 :جنيه
 300 :جنيه
 500 :جنيه
 500 :جنيه

اتصل بـــ كايرو اوفيس
العنوان  18 :ش الميثاق – المنطقة العاشرة  -مدينة نصر – القاهرة
مالحظة  :زيارات المعاينة والتجربة والتعاقد تتم بالتنسيق هاتفيا مع احد ممثلي المبيعات

التليفون 24305572 – 01226520130 :
1

من  10ص الي  5م عدا الجمعة و السبت
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مواصفات الماكينة
 سرعة التصوير و الطباعة  45 - 35صورة في الدقيقة حالة االلة ال تقل عن  - %75استعمال اوروبي امكانية التصوير علي الوجهين امكانية تغذية االصول اوتوماتيك امكانية التكبير و التصغير من  %25الي %400 مقاسات الورق A3 - A4 – A5 مسارات الورق  :درجين بسعة  550ورقة للدرج الواحد قاعدة االلة اسفل االدراج امكانية الطباعة من خالل الشبكة  -اختياري امكانية السكانر من خالل الشبكة  -اختياري اختياري وحدة الفاكس ضمان لمدة عام او  20الف نسخة  -ايهما اقرب صيانة مجانية طوال فترة الضمان ( القاهرة الكبري فقط )Toshiba e-studio 350 \ 450

السعر
السعر

 8,000 :جنيه
 8,500 :جنيه

– سرعة  35صورة في الدقيقة
– سرعة  45صورة في الدقيقة

اسعار الوحدات االختيارية

 وحدة الطباعة و السكانر من خالل الشبكة -وحدة الفاكس

 500 :جنيه
 650 :جنيه

اتصل بـــ كايرو اوفيس
العنوان  18 :ش الميثاق – المنطقة العاشرة  -مدينة نصر – القاهرة
مالحظة  :زيارات المعاينة والتجربة والتعاقد تتم بالتنسيق هاتفيا مع احد ممثلي المبيعات

التليفون 24305572 – 01226520130 :

من  10ص الي  5م عدا الجمعة و السبت

شاهد المزيد علي موقعنا Cairooffice.com
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مواصفات الماكينة
 سرعة التصوير و الطباعة  25صورة في الدقيقة حالة االلة ال تقل عن  - %75استعمال اوروبي امكانية التصوير علي الوجهين امكانية تغذية االصول اوتوماتيك امكانية التكبير و التصغير من  %25الي %400 مقاسات الورق A3 - A4 – A5 مسارات الورق  :درجين بسعة  550ورقة للدرج الواحد قاعدة االلة اسفل االدراج امكانية الطباعة يو اس بي  +الشبكة امكانية السكانر يو اس بي  +الشبكة اختياري وحدة الفاكس ضمان لمدة عام او  20الف نسخة  -ايهما اقرب صيانة مجانية طوال فترة الضمان ( القاهرة الكبري فقط )Toshiba e-studio 255

السعر

 8,500 :جنيه

– سرعة  25صورة في الدقيقة

اسعار الوحدات االختيارية

 650 :جنيه

 -وحدة الفاكس

اتصل بـــ كايرو اوفيس
العنوان  18 :ش الميثاق – المنطقة العاشرة  -مدينة نصر – القاهرة
مالحظة  :زيارات المعاينة والتجربة والتعاقد تتم بالتنسيق هاتفيا مع احد ممثلي المبيعات

التليفون 24305572 – 01226520130 :

من  10ص الي  5م عدا الجمعة و السبت

شاهد المزيد علي موقعنا Cairooffice.com
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مواصفات الماكينة
 سرعة التصوير و الطباعة  45 - 35صورة في الدقيقة حالة االلة ال تقل عن  - %75استعمال اوروبي امكانية التصوير علي الوجهين امكانية تغذية االصول اوتوماتيك امكانية التكبير و التصغير من  %25الي %400 مقاسات الورق A3 - A4 – A5 مسارات الورق  :درجين بسعة  550ورقة للدرج قاعدة االلة اسفل االدراج امكانية الطباعة يو اس بي  +الشبكة امكانية السكانر يو اس بي  +الشبكة اختياري وحدة الفاكس وحدة الفنشر علي يسار االلة  -غير متاحة ضمان لمدة عام او  20الف نسخة  -ايهما اقرب صيانة مجانية طوال فترة الضمان ( القاهرة الكبري فقط )Toshiba e-studio 356 \ 456

السعر
السعر

 9,500 :جنيه
 10,500 :جنيه

– سرعة  35صورة في الدقيقة
– سرعة  45صورة في الدقيقة

اسعار الوحدات االختيارية

 650 :جنيه

 -وحدة الفاكس

اتصل بـــ كايرو اوفيس
العنوان  18 :ش الميثاق – المنطقة العاشرة  -مدينة نصر – القاهرة
مالحظة  :زيارات المعاينة والتجربة والتعاقد تتم بالتنسيق هاتفيا مع احد ممثلي المبيعات

التليفون 24305572 – 01226520130 :

من  10ص الي  5م عدا الجمعة و السبت

شاهد المزيد علي موقعنا Cairooffice.com
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مواصفات الماكينة
 سرعة التصوير و الطباعة  45 - 35صورة في الدقيقة حالة االلة ال تقل عن  - %75استعمال اوروبي امكانية الطباعة يو اس بي  +الشبكة امكانية السكانر يو اس بي  +الشبكة امكانية الطباعة مباشرة من الفالش ميموري الطباعة علي معظم انواع الورق وحتي وزن  300جرام امكانية التصوير و الطباعة علي الوجهين امكانية تغذية االصول اوتوماتيك امكانية التكبير و التصغير من  %25الي %400 مقاسات الورق A3 - A4 – A5 مسارات الورق  :درجين بسعة  550ورقة للدرج الواحد قاعدة االلة اسفل االدراج اختياري وحدة الفاكس ضمان لمدة عام او  20الف نسخة  -ايهما اقرب صيانة مجانية طوال فترة الضمان ( القاهرة الكبري فقط )Toshiba e-studio 3520 c \ 4520

السعر
السعر

 9,500 :جنيه
 10,500 :جنيه

– سرعة  35صورة في الدقيقة
– سرعة  45صورة في الدقيقة

اسعار الوحدات االختيارية

 750 :جنيه

 -وحدة الفاكس

اتصل بـــ كايرو اوفيس
العنوان  18 :ش الميثاق – المنطقة العاشرة  -مدينة نصر – القاهرة
مالحظة  :زيارات المعاينة وا لتجربة والتعاقد تتم بالتنسيق هاتفيا مع احد ممثلي المبيعات

التليفون 24305572 – 01226520130 :

من  10ص الي  5م عدا الجمعة و السبت

شاهد المزيد علي موقعنا Cairooffice.com
5

