Canon PIXMA MG3650 € 64
Maak eenvoudig verbinding met smartapparaten en de
cloud via deze compacte All-in-One met Wi-Fi. Snel
printen, kopiëren en scannen met hoge kwaliteit
dankzij dubbelzijdig printen en optionele XLinktcartridges. Maak en print prachtige foto's zonder
witrand. Printen vanaf en scannen naar je smartphone
of tablet. Gemakkelijk verbinding maken met
cloudopslag via PIXMA Cloud Link.
*********

Canon PIXMA iP7250 € 79
Hoogwaardige fotoprinter met 5 afzonderlijke
inktcartridges, Wi-Fi-connectiviteit en printen via
smartphone. Laag design met twee volledig
geïntegreerde papierladen: Auto Duplex en direct
printen op CD. Hoogwaardige en Wi-Fi.Snelle prints
van fotolabkwaliteit. Laag design met geïntegreerde
papierladen. Mobiel printen en Apple AirPrint.
*********

Canon PIXMA MX495 € 72
Verbind met de cloud via deze betaalbare Wi-Fi® All-inOne. Ideaal voor thuis om eenvoudig te printen,
kopiëren, scannen en faxen, en functies te delen
tussen meerdere apparaten zoals smartphones en
tablets. Betaalbare en ruimtebesparende kleuren-Allin-One met Wi-Fi®. Print eenvoudig vanaf en scan naar
smartphones en tablets. Verbind met cloudservices via
PIXMA Cloud link. Print meer voor minder met
optionele XL-cartridges. Scan, kopieer en fax snel
meerdere pagina's met ADF voor 20 vel

Brother HLHL-3140CW € 149
normale verkoopprijs € 249
Snelle draadloze LED-kleurenprinter.
De HL-3140CW is onze kleinste LED-kleurenprinter
ooit. De HL-3140CW zit boordevol met nieuwe
technologieën en biedt een breed assortiment aan
functies. Deze printer is ontworpen met u en uw
bedrijf in gedachten: een compact toestel dat perfect
in uw kantoorruimte past. De HL-3140CW bevat een
reeks nieuwe mobiele functies. Druk rechtstreeks af
vanaf uw mobiel toestel met Apple AirPrint of Google
Cloud Print. Bespaar tijd met snel afdrukken van 18
ppm in zwart-wit/kleur. Flexibele papierverwerking
met een capaciteit van 250 bladen en extra lade voor
losse vellen. Snellere en beter beveiligde draadloze
802.11n-netwerkverbinding. Moeiteloze mobiele
verbindingsmogelijkheden voor direct afdrukken van
apparaten met Apple iOS, Android, Windows Phone
*********

Brother DCPDCP-J4120DW € 117
normale verkoopprijs € 149
All-in-one kleureninkjet met Wifi. Ideaal voor kleine
werkgroepen (ook het thuiskantoor) : de DCPJ4120DW is compact, performant en
gebruiksvriendelijk. Scan en kopieer op A4. De DCPJ4120DW heeft een indrukwekkende A4afdruksnelheid van 20ipm in mono en 18ipm in kleur.
Print professionele, kwaliteitsvolle documenten en
afbeeldingen. Met de hoogrendementpatronen tot
1.200 pagina's houdt u uw uitgaven onder controle.
De DCP-J4120DW is uitgerust met tal van functies en is
tevens een uiterst compacte multifunctionele printer
die in staat is om tot A3-formaat af te drukken dankzij
de speciale papierinvoergleuf aan de achterkant van
het toestel. Dankzij de gratis app iPrint&Scan van
Brother drukt u af vanaf of scant u naar uw
smartphone of tablet. Scan en print documenten vanaf
uw PC via de draadloze verbinding.

