AKCIOVÝ
350W
LETÁK XEROX
04/2020

350W

€

3 MESIACE PLATOBNÉ INŠTALÁCIA ZDARMA
PRÁZDNINY

EXPRESNÁ EXPEDÍCIA
TOVARU

Uvedomujeme si, ako náročná
je dnešná situácia a ponúkame
Vám odklad spláciania leasingu
až o tri mesiace. Každý zákazník,
ktorý si v období od apríla do júna
objedná akékoľvek A3 alebo A4
zariadenie na leasing so servisným
zabezpečením (FSMA) dostane od
nás odklad splátok o tri mesiace ako
bonus. Neváhajte a inovujte svoje
kacelárske zariadenie už dnes a
plaťte až o tri mesiace!

Všetky akciové produkty sú zvyčajne
expedované v priebehu 48 hodín.
Doba prepravy je v tomto období
závislá na kapacitách prepravných
spoločností. O presnom termíne
dopravy budeme každého zákazníka
informovať osobne.

Pomáhame Vám aj v týchto
chvíľach. Každému zákazníkovi,
ktorý si u nás zakúpi tlačiareň
alebo multifunkčné zariadenie,
poskytneme telefonickú podporu
pri zapojení a vzdialenú inštaláciu
bezplatne.

Platnosť letáku je od 02.04.2020 do 30.04.2020 alebo do vypredania zásob.
Všetky ceny sú platné, koncové a uvádzané bez DPH.

obchod@yhman.sk | 032 2000 120

XEROX

•
•
•
•
•

B215

3,5 “kapacitný dotykový displej
Vstavaná Wi-Fi
Obojstranná tlač
Kopírovanie, tlač, skenovanie, fax, e-mail
Kompaktná, tichá a ľahká, aby sa dokonale
zmestila do menších a rušných priestorov

286€
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Formát tlače

Výstup

Rýchlosť tlače

A4

Čiernobiely

30 strán / minútu

Kapacita zásobníka

Obojstranný výstup

Rozhranie

550 listov

Áno

USB, Ethernet a Wi-Fi
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XEROX

•
•
•

VersaLink® C405

•

Šikovný pomocník s technológiou Xerox
ConnectKey a podporou formátu A4
Kopírovanie, tlač, skenovanie, fax, e-mail, cloud
Bezkonkurenčná multifunkčná produktivita s
neuveriteľnou kvalitou farieb
Malé rozmery, tichý chod a veľký výkon

639€

TOP
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• FSMA
• LEASING

Formát tlače

Výstup

Rýchlosť tlače

A4

Farebný

36 strán / minútu

Kapacita zásobníka

Obojstranný výstup

Rozhranie

550 listov

Áno

USB, Ethernet a Wi-Fi
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XEROX

•

VersaLink® C7025

TOP
A3 MFP

•
•
•
•

Farebné multifunkčné tlačové zariadenie s
technológiou Xerox ConnectKey a podporou
formátu A3
Maximálne tlačové rozlíšenie 1200 x 2400 DPI
Podstavec na kolieskach s úložným priestorom
Kopírovanie, tlač, skenovanie, fax, e-mail, cloud
Integrovaná čítačka kariet RFID

1699€
BEZ DPH
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• FSMA
• LEASING

Formát tlače

Výstup

Rýchlosť tlače

A3

Farebný

25 strán / minútu

Kapacita zásobníkov

Obojstranný výstup

Rozhranie

1140 listov

Áno

USB, Ethernet a Wi-Fi
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XEROX

•

VersaLink® B7030

TOP
A3 MFP

•
•
•
•

Čiernobiele multifunkčné tlačové zariadenie s
technológiou Xerox ConnectKey a podporou
formátu A3
Max. tlačové rozlíšenie 1200 x 1200 DPI
Podstavec na kolieskach s úlož. priestorom
Kopírovanie, tlač, skenovanie, e-mail, cloud
Integrovaná čítačka kariet RFID

1350€
BEZ DPH
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• FSMA
• LEASING

Formát tlače

Výstup

Rýchlosť tlače

A3

Čiernbiely

30 strán / minútu

Kapacita zásobníkov

Obojstranný výstup

Rozhranie

1140 listov

Áno

USB, Ethernet a Wi-Fi
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XEROX

XEROX

•

•

WorkCentre® 3335 WorkCentre® 3345
•
•
•

Čiernobiele multifunkčné tlačové zariadenie s
podporou formátu A4 a kvalitou 1200 x 1200
Kopírovanie, tlač, skenovanie, fax, e-mail
Možnosť doplnenia druhým zásobníkom na
papier pre dlhšiu tlač bez prestávok
Zahŕňa najnovšie bezpečnostné funkcie
vrátane IPsec, SNMPv3, filtrovanie IP a
zabezpečenej tlače

•
•
•

Čiernobiele multifunkčné tlačové zariadenie s
podporou formátu A4 a kvalitou 1200 x 1200
Kopírovanie, tlač, skenovanie, fax, e-mail
Možnosť doplnenia druhým zásobníkom na
papier pre dlhšiu tlač bez prestávok
Reverzný automatický podávač dokumentov

237€

317€

BEZ DPH

BEZ DPH

AKCIA

AKCIA

MALÝ PRACANT

• PRENÁJOM

• PRENÁJOM

• FSMA

• FSMA

Formát tlače

Výstup

Formát tlače

Výstup

A4

Čienobiely

A4

Čienobiely

Rýchlosť tlače

Obojstranný výstup

Rýchlosť tlače

Obojstranný výstup

33 strán / minútu

Áno

42 strán / minútu

Áno
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XEROX

XEROX

•

•

Farebné multifunkčné tlačové zariadenie s
podporou formátu A4 a kvalitou 1200 x 2400

•
•
•

Kopírovanie, tlač, skenovanie, fax, e-mail
Reverzný automatický podávač dokumentov
Vynikajúca cena za farebné zariadenie

VersaLink® B405
•
•
•

Šikovný pomocník s technológiou Xerox
ConnectKey a podporou formátu A4
Kopírovanie, tlač, skenovanie, fax, e-mail,
cloud
Bezkonkurenčná multifunkčná produktivita s
neuveriteľnou kvalitou tlače
Malé rozmery a veľký výkon

WorkCentre® 6515

432€

309€

BEZ DPH

BEZ DPH

ŤAHÁK

AKCIA

SMALL OFFICE

• FSMA

Formát tlače

Výstup

Formát tlače

Výstup

A4

Čienobiely

A4

Farebný

Rýchlosť tlače

Obojstranný výstup

Rýchlosť tlače

Obojstranný výstup

45 strán / minútu

Áno

30 strán / minútu

Áno

O SPOLOČNOSTI
Sme oficiálny obchodný a autorizovaný servisný
partner spoločnosti Xerox. Naše dlhoročné skúsenosti
a certifikovaní špecialisti sú základnými piliermi
pri návrhu, realizácii a optimalizácii tlače vo vašej
spoločnosti. Ukážeme vám tlač inteligentne, rýchlo,
kvalitne a efektívne.
Zákazníkom ponúkame tlačiarne a multifunkčné
zariadenia spoločnosti Xerox ako aj softvérové
riešenia partnerských firiem pomocou ktorých
znížite náklady a zvýšite efektivitu tlače.

KONTAKT
Yhman s.r.o.
Gagarinova 1715/1
911 01 Trenčín
Slovenská republika
TELEFÓN: 032 / 2000 120
E-MAIL: obchod@yhman.sk
WEB: www.yhman.sk
FACEBOOK: yhman.sk

FSMA - Produkty Xerox sú navrhnuté a vyrobené tak
aby poskytovali špičkový výkon pri správne a odborne
realizovanej údržbe a kvalitnom a certifikovanom
servise. Zmluva o plnom servisnom zabezpečení a
údržbe (FSMA - Full Service Maintenance Agreement)
je najlepší spôsob ako prevádzkovať vaše zariadenie
Xerox prostredníctvom nás, ako autorizovaného
servisného partnera Xerox. Základným pricípom FSMA
zmluvy je to, že zákazník platí vopred dohodnutú sumu
za výtlačky. V cene výtlačkov mu poskytujeme tonery,
spotrebný materiál a servis zariadenia. Dodávka
papiera môže byť dodatkom servisnej zmluvy.
Výhody pre zákazníka:
• Pevne stanovená cena tlače
• Predpokladateľné náklady na tlač
• Náhradné diely, spotrebný materiál, cestovné, práca
technika (v pracovnej dobe) sú v cene výtlačkov
• Oprava zariadenia priamo u zákazníka
• Telefonická podpora a prístup do objednávkového
systému Xerox prostredníctvom webového rozhrania
LEASING – Zmyslom leasingu Xerox je komplexné
zaistenie všetkých služieb potrebných na prevádzku
tlačových a multifunkčných zariadení. Xerox prenájom
možno prirovnať k operatívnemu leasingu.
Nájomná zmluva sa uzatvára na 3, 4 alebo 5 rokov,
podľa potrieb zákazníka. Po ukončení doby prenájmu
má zákazník možnosť zariadenie za zvýhodnených
podmienok odkúpiť alebo zariadenie vrátiť spoločnosti
Xerox.
• Leasing priamo od výrobcu
• Leasing aj bez akontácie a poplatkov za spracovanie
• Jednoduché uzatvorenie zmluvy s minimom dokladov
• Fixné splátky po celú dobu trvania zmluvy
• Po uplynutí riadnej doby nájmu a zaplatení všetkých
splátok možnosť odkúpenia zariadenia (obvykle vo
výške jednej mesačnej splátky)
PRENÁJOM – pre zákazníkov, ktorí majú záujem o
malé zariadenia s nízkym počtom výtlačkov, ponúkame
zjednodušenú formu prenájmu na dobu 12 alebo 24
mesiacov pri definovanom počte výtlačkov za mesiac.
Zariadenie je možné si po ukončení prenájmu odkúpiť.

