
TRADE INמבצע
מתחדשים במכונת צילום 

 C308 משולבת צבעונית דגם
צילום, הדפסה, סריקה ואופציה לפקס

איכות הדפסה גבוהה מאד
מסך מגע גדול 

מהירות הדפסה: 30 דפים לדקה בצבע ובשחור
dpi 1200×1200 :רזולוציה

מנגנון דופלקס מובנה לחסכון בנייר

₪0צבעונית ב-
מדפסת לייזר צבעונית משולבת

 CX725DE דגם
משולבת צבעונית A4 הכוללת מדפסת לייזר צבעונית, 	 

מכונת צילום צבע, סורק צבעוני ופקס צבעוני
 	MP / 2048MB4096 זיכרון
מהירות הדפסה 47PPM בצבע וש/ל במעבר אחד	 
מסך מגע צבעוני ”7	 
 	4800CQ  איכות הדפסה
קיבולת נייר 550 דף + 100 דף	 
 	quad- core 1.2GHz מעבד
 	USB תקשורת
כרטיס רשת ודופלקס מובנה לחיסכון בנייר	 

*המבצע כפוף להתחייבות פעימות חודשית

לקוחות גטר
מרוויחים יותר!

המבצעים ללקוחות גטר בלבד, המלאי מוגבל, גטר אחראית על המבצעים ורשאית להפסיקם בכל עת, תמונות להמחשה בלבד, ט.ל.ח

digitalweb@getter.co.il | 03-5761600 :לפרטים והזמנות

קבל זיכוי 

עד 1,000 ₪

בגין מכונת הצילום 

הישנה שלך!



משתמשים: 1	 
קיבולת גריסה: 10 דפים	 
מיכל: 23 ליטר	 
 	DIN P-4 :רמת אבטחה
 	Cross-Cut 4x35mm :סוג חיתוך
גריסת דף A4 ל- 446 חלקים	 
תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי אשראי, 	 

דיסקים, מהדקים, אטבים רגילים

מגרסת נייר אישית
53C דגם

משתמשים 3-10	 
קיבולת גריסה: 17 דפים	 
מיכל 34 ליטר	 
 	DIN P-4 :רמת אבטחה
 	Cross Cut 4X38mm :סוג חיתוך
תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי אשראי, 	 

דיסקים, סיכות ואטבים קטנים
מערכת המונעת תקיעות נייר ב-100%!	 
עצירה מיידית בקרבת ידיים לפתח ההזנה 	 
שקטה במיוחד 	 

מגרסת נייר בינונית
99CI דגם

משתמשים: 1	 
קיבולת גריסה: 12 דפים	 
מיכל: 15 ליטר	 
 	DINP-3 :רמת אבטחה
 	Cross Cut 4X52mm :סוג חיתוך
תכונות מיוחדות: גורס סיכות ואטבים 	 

קטנים, מערכת מניעת היתקעות לפני 
התחלתה, נעילת בטחון

מגרסת נייר אישית
21CS דגם

משתמשים 1-3	 
מגרסה עם מסך מגע	 
קיבולת גריסה: 12 דפים	 
מיכל: 23 ליטר, מיכל נשלף	 
 	Din 4 :רמת אבטחה
 	Cross Cut, 4×38 mm :סוג חיתוך
תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי אשראי, 	 

דיסקים, סיכות ואטבים קטנים
מערכת המונעת תקיעות נייר ב-100%!	 
עצירה מיידית בקרבת ידיים לפתח ההזנה 	 
שקטה במיוחד	 
חסכונית באנרגיה	 

מגרסת נייר בינונית
73CI דגם

המגרסות האיכותיות במבצע 
ללקוחות גטר

יחס ניגודיות: 12,000,000:1	 
מהירות תגובה: 2MS מתאים גם למי שאוהב לשחק	 
 	FULL HD 1920X1080 :רזולוציה
 	D-sub / DVI-D :כניסות: יציאות
 	cd/m2 250 :בהירות
ספק פנימי	 
 	VESA אפשרות תלייה על הקיר, תקן
אופציה לרכישת רגל עולה, יורדת ומסתובבת	 
כניסת HDMI ורמקולים	 
3 שנות אחריות, איסוף והחזרה מבית הלקוח	 

המבצעים ללקוחות גטר בלבד, המלאי מוגבל, גטר אחראית על המבצעים ורשאית להפסיקם בכל עת, תמונות להמחשה בלבד, ט.ל.ח

digitalweb@getter.co.il | 03-5761600 :לפרטים והזמנות

LED "24 מסך מחשב
BenQ GL2460HM הירותדגם

מ
תגובה

2ms


