
 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              کابل پرینتر -2  نصب و راه اندازی اولیه دستگاه هنگام تحویل در فروشگاه -1 ینتراز صدراسیستم :مزایای خرید پر

 گارانتی میباشد   ماه 18کلیه پرینتر ها  شامل  -5درصورت نیاز به گارانتی ارسال رایگان  -4 تبدیل سه به دو برق -3

  025- 37747136                                                    شب ( 9صبح  الی    9)ساعت کاری :  

 SadrasystemQom@آدرس تلگرام:    system.com-www.sadra:فروشگاه اینترنتی      adrasystemqomsآدرس اینستاگرام:  

 چیزی در دنیای بیرونی شما تغییر نمی کند ، مگر آنکه در شرایط درونی شما تغییر کند * جمله هفته :*  

HP LaserJet Pro MFP M26A 

 کاره لیزری )پرینت، اسکن، کپی( 3 پرینتر •

 برگ  150  ظرفیت سینی کاغذ •

 برگ در دقیقه   18 سرعت چاپ  •

 x 600 dpi 600رزولوشن چاپ   •

 مگابایت 128 حافظه پرینتر  •

 برگ    5000 ماهانهچاپ  ظرفیت •

 dpi 1200 کیفیت اسکن سخت افزاری  •

  USB 2.0نوع پورت ارتباط به کامپیوتر  •

HP LaserJet Pro MFP M28W 

 کاره لیزری )پرینت، اسکن، کپی( 3 پرینتر •

 برگ  250  ظرفیت سینی کاغذ •

 برگ در دقیقه   19 سرعت چاپ  •

 x 600 dpi 600رزولوشن چاپ   •

 مگابایت 32 حافظه پرینتر  •

 dpi 1200 کیفیت اسکن سخت افزاری  •

 شبکه بی سیم -  USB 2.0 رنوع پورت ارتباط به کامپیوت  •
 

HP LaserJet Pro MFP M28A 

 کاره لیزری )پرینت، اسکن، کپی( 3 پرینتر •

 برگ  250  ظرفیت سینی کاغذ •

 برگ در دقیقه   19 سرعت چاپ  •

 x 600 dpi 600رزولوشن چاپ   •

 مگابایت 32 حافظه پرینتر  •

 dpi 1200 کیفیت اسکن سخت افزاری  •

  USB 2.0نوع پورت ارتباط به کامپیوتر  •

 

HP LaserJet Pro MFP M26NW 

 کاره لیزری )پرینت، اسکن، کپی( 3 پرینتر •

 برگ  150  ظرفیت سینی کاغذ •

 برگ در دقیقه   18 سرعت چاپ  •

 x 600 dpi 600رزولوشن چاپ   •

 مگابایت 128 حافظه پرینتر  •

 برگ    5000 ماهانهچاپ  ظرفیت •

 dpi 1200 کیفیت اسکن سخت افزاری  •

 ETHERNET شبکه بی سیم -  USB 2.0نوع پورت ارتباط به کامپیوتر •

 

M15W  HP LaserJet Pro 

 سیاه سفید تک کاره  •

 برگ  150  ظرفیت سینی کاغذ •

 برگ در دقیقه 19سرعت چاپ   •

 dpi  600*600وضوح چاپ •

 مگابایت  8 حافظه پرینتر  •

 برگ   8000ماهانه ظرفیت چاپ •

 شبکه بی سیم - USB 2.0نوع پورت ارتباط به کامپیوتر  •
 

M15A HP LaserJet Pro 

 سیاه سفید تک کاره  •

 برگ  150  ظرفیت سینی کاغذ •

 برگ در دقیقه 19سرعت چاپ   •

 dpi  600*600وضوح چاپ •

 مگابایت  8 حافظه پرینتر  •

 برگ   8000ماهانه ظرفیت چاپ •

    USB 2.0نوع پورت ارتباط به کامپیوتر  •

 

http://www.sadra-system.com/

