
HP PHOTOSMART C4180 All-in-One
• rýchlosť tlače (kopírovania) 30/24 str./min. (ČB/farebne)
• kvalita tlače 4800 x 1200 dpi, plochý skener 2400 x 4800 dpi
• prezeranie, výber a úprava fotiek na farebnom displeji
• pripojenie USB 2.0
• tlač z rôznych pamäťových kariet (SD, xD, CompactFlash a pod.)
• kopírovanie a tlač aj bez počítača
• voliteľná 6-atramentová tlač 

HP LASERJET P3005d
• rýchlosť tlače až 33 str./min., výstup prvej strany do 9,5 sek.
• kvalita tlače 1200 x 1200 dpi
• pamäť  48 MB, možnosť rozšírenia až do 320 MB
• pripojenie USB 2.0
• voliteľná automatická obojstranná tlač
• HP PCL 5e, HP PCL 6 a HP Postscript level 3 emulácia
• vstupný viacúčelový zásobník na 100 listov
• maximálna vstupná kapacita až 1 100 listov
• mesačná záťaž až 100 000 strán

od 19.990,- Sk bez DPH

zdarma

S ČIERNOBIELOU JE SVET FAREBNEJŠÍ.
Využite skvelú ponuku a vyberte si pre svoju kanceláriu ideálnu čiernobielu laserovú tlačiareň. 

HP LaserJet P3005 je ideálna pre malé a stredné firmy a prináša vám maximálny výkon s minimálnou údržbou,

jednoduchou obsluhou aj inštaláciou. Ušetrite vašej firme starosti, priestor a čas, zvýšte produktivitu 

a pružnosť vašej kancelárie a získajte navyše ako darček multifunkčné zariadenie HP Photosmart C4180 AiO, 

ktoré v sebe zahŕňa farebnú atramentovú tlačiareň,  kopírku a skener.
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Kliknite na www.hp.sk/laserovka • Volajte na 0800 147 147 • Navštívte svojho miestneho predajcu
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