SKI 50.10
PRINT&MFP
samt Follow-me software
Delaftale 1
2019
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SKI 50.10
– du er på og hvad går aftalen ud på
Den nye SKI Print og MFP-aftale indeholder 22 forskellige print og
multifunktionsmaskiner (MFP’er) fordelt på delaftale 1 og 2. Derudover er
delaftale 2 også indeholdende Follow-me løsning.
Delaftale 1.
Denne aftale omhandler 8 forskellige Kyocera printere og MFP’ere i A4
Delaftale 2.
Denne aftale omhandler 4 forskellige Lexmark printere, og 10 forskellige Xerox
MFP’ere, samt Follow-me software.
Serviceaftalen på alle Xerox og Lexmark MFP’ere gælder 5 år fra
leveringstidspunktet.
Aftalen omfatter ligeledes udvalgte hardware løsninger, samt Follow-me løsning,
samt Management løsninger der kan administrere printere og MFP’ere og
samtidig sætte strøm til manuelle processor for en mere digitaliseret hverdag,
herunder toneralarmer og rapportering af tællertal.
Alle angivne priser er ekskl. moms.
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SKI hovedaftale 50.10
Produktoversigt

Kr. 1.011,57

Kr. 1.344,21

Varenummer: 1102RW3NL0_50.10

Varenummer: 1102S03NL0_50.10

Kyocera Ecosys P2235dw PSUS1

Kyocera Ecosys M2135dn MFPSUS1

Printer 35 siders A4

MFP 35 siders A4

• S/H - 35 sider/min A4

• S/H MFP – 35 sider/min A4

• Duplex print

• Duplex print

• Op til 1200 dpi

• 1200 dpi

• Første side < 6,8 sek

• Første side < 6,9 sek

• USB 2.0 og 10/100/1000 Base-T Ethernet

• USB 2.0 og 10/100/1000
Base-T Ethernet
• WI-FI
• 250 arks papirbakker samt en 100 arks
universalbakke – i alt 350 ark
• Mindre netværks
MFP

• Wifi
• 250 arks papirbakker samt en 100 arks
universal- bakke – i alt 350 ark
• Skrivebordsprinter
TILKØB
Sort toner
Varenummer: TK1150-DPC_50.10

Pris: 203,72

En pålidelig og robust kontorløsning for perfekte
sort/hvide udskrifter hver dag!
ECOSYS P2235d skrivebordsprinter er særdeles
kompakt, og med standard tosidet udskriftsfunktionalitet hjælper den dig med at reducere
papirforbruget. Den har longlife-komponenter, som
reducerer driftstop. Den udfører dine daglige
kontoropgaver uden problemer eller støj, og med en
høj print opløsning på helt op til 1200 dpi! Denne
printer er en perfekt følgesvend på de travle dage:
diskret, hårdtarbejdende og pålidelig!

TILKØB
Sort toner
Varenummer: TK1150-DPC_50.10

Pris: 203,72

En kompakt A4 MFP der kan booste produktiviteten
på ethvert kontor. Den kan udskrive og kopiere ved
hastigheder på op til 35 sider pr. minut, og tiden til
første print er på kun syv sekunder.
Dokumentbehandler med stor kapacitet scanner
dobbeltsidede originaler og gør det let at håndtere
store digitaliseringsprojekter.
Man kan hurtigt og nemt få adgang til alle funktioner
via det velstrukturerede 5-linjers LCD-display.
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SKI hovedaftale 50.10
Produktoversigt

Kr. 595,78

Kr. 481,55

Varenummer: 1102RD3NL0_50.10

Varenummer: 1102RF3NL0_50.10

Kyocera Ecosys P5021cdw PFUS1

Kyocera Ecosys P5021cdn PFUS2

Farveprinter 21 siders A4

Farveprinter 21 siders A4

• Farve 21 sider/min A4

• Farve 21 sider/min A4

• Duplex print

• Duplex print

• Op til 1200 dpi

• Op til 1200 dpi

• Første side < 11 sek
• USB 2.0 og 10/100/1000 Base-T Ethernet
• Wifi og wifi direct
• 250 arks papirbakke samt en 100 arks
universal- bakke – i alt 350 ark

• Første side < 11 sek
• USB 2.0 og 10/100/1000 Base-T Ethernet
• 250 arks papirbakke samt en 100 arks universalbakke – i alt 350 ark
TILKØB
Toner

TILKØB
Toner

Varenr

Varenr
TK5230K-DPC sort

Pris: 253, 15

TK5230C-DPC cyan

Pris: 282,20

TK5230M-DPC magenta

Pris: 282,20

TK5230Y-DPC gul

Pris: 282,20

3I1FARVEP5021DW 3 farver cyan, magenta, gul

Pris: 865,84

3I1FARVEXLP5021DW 3 farver cyan, magenta, gul Pris: 865,84

Ideel kontorprinter til små kontorteams, og de
mere krævende brugere har brug for til hurtigt at
levere farveudskrifter i høj kvalitet. Den er meget
kompakt og støjsvag, hvilket gør den til den ideelle
forretningsledsager i ethvert kontor. Den har
desuden en integreret dupleksenhed til nem
dobbeltsidet udskrivning, og meget energieffektiv,
og lang levetid af printerens komponenter samt
reducerer mængden af affaldsprodukter.

TK5230K-DPC sort

Pris: 253, 15

TK5230C-DPC cyan

Pris: 282,20

TK5230M-DPC magenta

Pris: 282,20

TK5230Y-DPC gul

Pris: 282,20

3I1FARVEP5021DN 3 farver cyan, magenta, gul

Pris: 802,04

3I1FARVEXLP5021DN 3 farver cyan, magenta, gul Pris: 802,04

Ideel kontorprinter til små kontorteams, og de mere
krævende brugere har brug for til hurtigt at levere
farveudskrifter i høj kvalitet. Den er meget kompakt
og støjsvag, hvilket gør den til den ideelle
forretningsledsager i ethvert kontor. Den har
desuden en integreret dupleksenhed til nem
dobbeltsidet udskrivning, og meget energieffektiv, og
lang levetid af printerens komponenter samt
reducerer mængden af affaldsprodukter.
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SKI hovedaftale 50.10
Produktoversigt

Kr. 1.560,19

Kr. 2.671,57

Varenummer: 1102TW3NL1_50.10

Varenummer: 1102TX3NL1_50.10

Kyocera Ecosys P6235cdn PFUS3

Kyocera Ecosys P7240dn PFUS4

Farveprinter 35 siders A4

Farveprinter 40 siders A4

• Farve 35 sider/min A4

• Farve 40 sider/min A4

• Duplex print

• Duplex print

• Op til 1200 dpi

• Op til 1200 dpi

• Første side < 6,5 sek

• Første side < 5,5 sek

• USB 2.0 og 10/100/1000 Base-T Ethernet

• USB 2.0 og 10/100/1000 Base-T Ethernet

• Wifi og wifi direct
• 500 arks papirbakke samt en 100 arks
universal bakke – i alt 550 ark

• Wifi og wifi direct
• 500 arks papirbakke samt en 100 arks
universalbakke –
i alt 550 ark

TILKØB
Toner
Varenr
1T02TW0NL0_50.10 sort

Pris: 737,77

1T02TWCNL0_50.10 cyan

Pris: 942,22

1T02TWBNL0_50.10 magenta

Pris: 942,22

1T02TWANL0_50.10 gul

Pris: 942,22

3I1FARVEP6235CND 3 farver cyan, magenta, gul

Pris:2.469,90

3I1FARVEXLP6235CDN 3 farver cyan, magenta, gul Pris:2.469,90

Denne nye A4 farve enhed er designet specielt til
mellemstore- og store arbejdsgrupper. Denne
farveløsning med stort potentiale indeholder vores
berømte komponenter med lang levetid, som
bidrager til at reducere affald og sikre usædvanlige
høj pålidelighed. Den overholder de nyeste
miljøstandarder, og med op til fem papirkilder giver
printeren dig mulighed for forskellige medieformater og vægt, op til 220g/m². Den ideelle
farveprinter, hvis man vil tage det næste
professionelle skridt med virksomheden såvel som
løbende omkostninger.

TILKØB
Toner
Varenr
1T02TX0NL0_50.10 sort

Pris: 755,68

1T02TXCNL0_50.10 cyan

Pris: 836,36

1T02TXBNL0_50.10 magenta

Pris: 836,36

1T02TXANL0_50.10 gul

Pris: 836,36

3I1FARVEP7240DN 3 farver cyan, magenta, gul

Pris: 2.509,09

3I1FARVEXLP7240DN 3 farver cyan, magenta, gul

Pris: 2.509,09

Denne nye A4 farve enhed er designet specielt til
mellemstore og større arbejdsgrupper. Den yderst
produktive maskine holder løbende omkostninger til
et minimum. Den indeholder komponenter med lang
levetid, som bidrager til at reducere affald og sikre
ekstraordinær pålidelighed. Den overholder nu de
nyeste miljøstandarder, og med op til fem
papirbakker giver printeren mulighed for forskellige
mediestørrelser og -vægte, op til 220g/m2. Den
ideelle farveprinter, hvis udskrivning er kritisk for
virksomheden, samtidig holder den løbende
omkostninger til et absolut minimum og giver et hidtil
uset farve produktivitet og holdbarhed.
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SKI hovedaftale 50.10
Produktoversigt

Kr. 3.367,36

Kr. 723,30

Varenummer: 1102V03NL1_50.10

Varenummer: 1102R93NL0_50.10

Kyocera Ecosys M6235cidn MFPFUS2

Kyocera EcosysM5521cdw MFPFUS1
Farve MFP 21 siders A4

Farve MFP 35 siders A4

• Kopi/print/Scan

• Kopi/Print/Scan
• Op til 35 sider/min A4

• Op til 21 sider/min A4

• Første side < 6 sek

• Første side < 11 sek
• USB 2.0 og 10/100/1000 Base-T Ethernet
• 250 arks papirbakker samt en 100 arks
universal- bakke – i alt 350 ark
• Wifi og wifi direct
• Mobilprint

• USB 2.0 og 10/100/1000 Base-T Ethernet
• 750 arks papirbakker samt en 100 arks
universalbakke –
i alt 850 ark
• Wifi og wifi direct
• 7” farve touch skærm
TILKØB
Toner

TILKØB
Toner

Varenr

Varenr
TK5230K-DPC sort

Pris: 253, 15

TK5230C-DPC cyan

Pris: 282,20

TK5230M-DPC magenta

Pris: 282,20

TK5230Y-DPC gul

Pris: 282,20

3I1FARVEM5521DW 3 farver cyan, magenta, gul

Pris: 802,04

3I1FARVEXLM5521DW 3 farver cyan, magenta, gul Pris: 802,04

Uovertruffen høj performer i farver og sort/hvid.
Denne meget produktive multifunktionsprintere
håndterer let arbejdspresset på kontoret. Den har
meget høj udskriftshastighed og kort tid til første
udskrift
og
kopi.
Den
udfører
tunge
digitaliseringsprojekter særdeles hurtigt takket
være dennes højtydende scanningsprocessorer.
Den høje pålidelighed indeholder vores berømte
komponenter med lang levetid og sikrer, at denne
enhed har minimal nedetid, hvilket sparer
virksomheden for problemer samtidig med, at der
spares penge. Den bidrager til en reducering af
affaldet, og dennes fulde duplex understøttelse gør
den ydermere til ideelle følgesvende i den daglige
forretning for det moderne, miljøbevidste kontor.

1T02TW0NL0_50.10

Pris: 737,77

1T02TWCNL0_50.10

Pris: 942,22

1T02TWBNL0_50.10

Pris: 942,22

1T02TWANL0_50.10

Pris: 942,22

3I1FARVEM6235CIDN 3i1 cyan, magenta, gul

Pris: 2.826,66

3I1FARVEXLM6235CIDN 3i1 cyan, magenta, gul Pris: 2.826,66

Denne nye A4-farve MFP er designet specielt til
mellemstore og store arbejdsgrupper, og tilbyder
både pålidelighed og hurtige udgangshastigheder i
både farve og s/h. Den overholder de nyeste
miljøstandarder, og den praktiske touchskærm
giver enkel, direkte adgang til de mange funktioner.
Derudover bidrager dedikerede programnøgler og
åbne platform HyPAS til yderligere optimering af
dokument-workflow.
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EKSTRA YDELSER
ifm. SKI 50.10
Udtagning af HDD
Specialist timer

SKI-HDD-UD-DOK

344,83

SKISPEC-TIMER-1

605,00

Ekstra produkter udenfor SKI aftalen
CB-5100H Bord af træ med opbevaring inkl. styrehjul
Høj (B x D x H): 390 x 531,5 x 500 mm
Passer til: PFUS3, PFUS4, MFPFUS2
CB-5100L Bord af træ med opbevaring inkl. styrehjul
Lav (B x D x H): 390 x 531,5 x 370 mm
Passer til: PFUS3, PFUS4, MFPFUS2
CB-1100 Bord af træ med opbevaring, inkl. styrehjul
(W x D x H) 375 x 393 x 510 mm
Passer til: PSUS1, MFPSUS1
CB-510 Bord af træ med opbevaring inkl. styrehjul
(W x D x H): 380 x 410 x 500 mm
Passer til: PFUS1, PFUS2, MFPFUS1
PF-5100 Ekstra papirkassette 500 ark
A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom
(148 x 210 mm – 216 x 356 mm)
Passer til: PFUS3, PFUS4
PF-520 Ekstra papirkassette 250 ark
A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom
(105 x 148 mm – 216 x 356 mm)
Passer til: PFUS1, PFUS2, MFPFUS1
PF-1100 Ekstra papirkassette 250 ark
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom
(148 x 210 mm - 216 x 356 mm)
Passer til PFUS1, MFPFUS1

870LD00108

Kontakt Atea for pris

870LD00109

Kontakt Atea for pris

870LD00121

Kontakt Atea for pris

870LD00122

Kontakt Atea for pris

1203PK0KL0

Kontakt Atea for pris

1203R60UN0

Kontakt Atea for pris

1203RA0UN0

Kontakt Atea for pris
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Vil du vide mere?
Løbende information om nyheder med baggrund i katalogets
indhold og emner. Skriv til ski.kc@atea.dk
Atea eShop
Find det du mangler på Ateas eShop.
www.eshop.atea.com/dk/
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