
NÁZOV  TOVARU KÓD TOVARU POPIS
Odporúčaná 

predajná cena bez 

DPH

bizhub 4700P A63N021

PCL/PS/NIC, obojstranná tlač, zásobník papiera na 550 

hárkov (80g/m2), ručný podávač 100 hárkov (80g/m2),  

štartovací toner a zobrazovacia jednotka, 47 strán/min. 

čiernobiele A4, štartovací toner na 6000 strán 

747,00 EUR

PF-P11 Zásobník papiera (250 hárkov) A63Y0Y1

Môžu byť inštalované až 3 zásobníky papiera pri 

b4000P/4700P/4020/4050/4750; max 1 zásobník pri 

b3300P/b3320/b3301P

106,00 EUR

PF-P12 Zásobník papiera (550 hárkov) A6440Y1

Môžu byť inštalované až 3 zásobníky papiera pri 

b4000P/4700P/4020/4050/4750; max 1 zásobník pri 

b3300P/b3320/b3301P

165,00 EUR

SCD-4000e Jednoduchý stolík 9967002761 stolík s odkladacím priestorom 131,00 EUR

EM-P01 Rozšírená pamäť 512MB 9967002527
Rozšírená pamäť na uloženie úloh zabezpečenej tlače 

alebo tlače veľkých súborov
61,00 EUR

EM-P02 Rozšírená pamäť 1 GB 9967002526
Rozšírená pamäť na uloženie úloh zabezpečenej tlače 

alebo tlače veľkých súborov
80,00 EUR

UK-P01 Užívateľská flash A6A80Y1 256 MB užívateľská flash pamäť na uloženie písiem 61,00 EUR

UK-P02 Karta na formuláre a čiarové kódy A6A90Y1
modul pre tlač elektronických formulárov a čiarových 

kódov
375,00 EUR

UK-P03 IPDS karta A6AA0Y1 modul pre tlač IPDS 605,00 EUR

EM-P02 Rozšírená pamäť (1GB) A6A70Y1
Rozšírená pamäť na uloženie úloh zabezpečenej tlače 

alebo tlače veľkých súborov
79,86 EUR

NC-P01 Network-to-wifi adaptér A6AK0Y1 Network-to-wifi adaptér 63,00 EUR

EH-C591 Samostatná zošívačka 9967001293 EH-C591 Samostatná zošívačka 203,00 EUR

TNP-34  Toner čierny "použi a vráť" pre bizhub 

4700P
A63T01H cartridge až na 20 000 strán 117,00 EUR

IUP-16  Zobrazovacia jednotka "vratná" 

(3300P/3301P/4000P/4700P)
A63X03V

zobrazovacia jednotka pre tonery "použi a vráť" na 60 000 

strán
58,00 EUR

TNP-37 Toner čierny pre bizhub 4700P A63T01W cartridge až na 20 000 strán 134,00 EUR

IUP-17 Zobrazovacia jednotka 

(3300P/3301P/4000P/4700P)
A63X03W zobrazovacia jednotka na 60 000 strán 67,00 EUR

Záručná doba:

pre občanov-

konečný spotrebiteľ 

(nie podnikateľ)

24 mesiacov (okrem opotrebovateľných dielov)

pre právnické osoby, 

podnikateľov
12 mesiacov (okrem opotrebovateľných dielov)

Záruka na max. počet kópií: 160 000 hárkov

5 rokov alebo 400 000 hárkov

umiestnenie zariadenia vhodné: kancelárske prostredie

nevhodné: DTP, produkčná tlač

tlačový výstup (mesačné zaťaženie) priemerný 3500

maximálny 6000

média min. rozmer 76.2 x 128 mm

max. rozmer 216 x 356 mm

max. gramáž 163 g/m2

tlačové materiály štandardné kancelárske tlačové médiá

inštalácia nie je potrebná zaškoleným technikom

sieťová analýza v prípade inštalácie technikom nie je nutná sieťová analýza

podporované operačné systémy Windows XP (32/64), Vista (32/64), 7 (32/64), 8 (32/64), Windows Server 2003/2008 (32/64), 2008 R2 (64); 2012 (64); Mac OS X 10.x a vyšší, Linux

Podmienky  predaja: 

Príslušenstvo :

Spotrebný materiál:

Záruka:

čo nastane skôr

čo nastane skôr

Doba životnosti:    
Životnosť platí vždy pre tlač na bežný papier formátu A4, 5% krytie a kontinuálnu tlač. Pri tlači na iné 


