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OFERTA NA
FABRYCZNIE NOWE
Kolorowe Urządzenie Wielofunkcyjne A0
Wersja Demo licznik 65 metrów !!!
RICOH Aficio MPC W2201SP
PROMOCJA !!!
w cenie urządzenia
• dodatkowa rola na papier

Tarnów 12.07.2017 r.

Dyrektor Handlowy
Barbara Weberbauer
mobile 501-072-323
barbara.weberbauer@kserkom.com.pl

Od 1996 roku nasza firma jako Autoryzowany Przedstawiciel Handlowy RICOH,
oferuje kompleksową obsługę w zakresie sprzedaży i serwisu urządzeń biurowych, a przede
wszystkim tworzenie rozwiązań sprzętowych dopasowanych do potrzeb klienta w myśl hasła
”Pozwól technice pracować za Ciebie”, gwarantującego maksymalizację komfortu
użytkowania urządzenia przy jednoczesnej minimalizacji kosztów związanych z jego
eksploatacją.
Firma „KSERKOM” jako Autoryzowany Przedstawiciel Handlowy
firmy RICOH POLSKA SP. Z O.O zgodnie ze swoją polityką środowiskową
prowadzi aktywny system gospodarki odpadami.
Zgodnie z Ustawą z dn.29 lipca 2005r./ Dz.U. nr 180,poz.1495/ o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym; jesteśmy zobligowani do odbioru od Klientów
zużytego sprzętu biurowego, zużytych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, oraz
zużytych tonerów. Firma „Kserkom” prowadzi ewidencję ilościowo-jakościową w/w
odpadów na podstawie wystawionych kart odpadów / kody odpadów ujęte na kartach, są
zgodne z katalogiem odpadów z dn.27 września 2001r./Dz.U. nr 112,poz.1206/,oraz decyzją
wydaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa dla naszej firmy; dot. zbierania, transportu oraz
magazynowania w/w odpadów.
Należy nadmienić, iż sprzedawcy sprzętu oraz części, są zobowiązani do nieodpłatnego
przyjęcia od Klientów zużytego sprzętu /zużytych tonerów oraz części zamiennych/ w ilości
nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt lub części / jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego
rodzaju /.
Wyżej wymienione odpady są odbierane i odpowiednio transportowane przez przeszkolonych
w tym zakresie pracowników serwisu do magazynu F.H.U. ”Kserkom” /który jest
odpowiednio oznakowany a odpady są posegregowane /.
Następnie te odpady są poddawane recyklingowi lub unieszkodliwiane przez specjalistyczne
firmy prowadzące działalność w tym zakresie , z którymi Ricoh Polska SP. z O.O z siedzibą w
Warszawie, oraz F.H.U. ”Kserkom” mają podpisane stosowne umowy / do wglądu w
siedzibie F.H.U. ”Kserkom”,ul. Romanowicza 32 /.
System gospodarowania odpadami jest prowadzony w celu ograniczenia „zaśmiecania” i
zanieczyszczania środowiska , oraz ma zapewnić możliwość bezpiecznego oddania zużytych
urządzeń biurowych /szczególnie kopiarek i drukarek/ jak również zużytych tonerów i części.
Dzięki wdrażanym innowacjom, najnowszym rozwiązaniom technicznym i technologicznym w
produkcji urządzeń RICOH , oraz oryginalnym projektom staramy się być firmą przyjazną
środowisku, a stale rozwijająca się świadomość ekologiczna otoczenia w jakim
funkcjonujemy, sprawia, że ochrona środowiska w coraz większym stopniu wpływa na
działalność prowadzoną przez F.H.U. ”Kserkom”.

RICOH AFICIO MPC W2201SP
.

Rzeczywisty kolor urządzenia może różnić się od pokazanego na zdjęciu.
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Technologia szybkoschnącego płynnego żelu
Wydruk w kolorze
Skaner w architekturze GW
Port USB zapis i odczyt plików
Szybkość druku 3,8 str. A1/min.(mono)oraz 2,1 str.A1/min.(kolor)
Odbiornik papieru na 20 arkuszy
Druga rola (opcja)
Budowa modułowa

Pełna specyfikacja techniczna znajduje się w dołączonej broszurze informacyjnej.

Zestawienie cen

Ricoh Aficio MPC W2201SP
kod
EDP

produkt

416932 Aficio MPCW 2201SP Kolorowe Urządzenie
Wielkoformatowe w technologii Liguid Gel
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cena netto(PL)

l.
sztuk

wartość brutto (PL)

27 000,00

1

33 210,00

Drukarka 1200x1200 dpi
Skaner CIS 1200X1200dpi
HDD 250GB +4GB RAM
Podajniki 2 roli na papier
Podajnik ręczny
Duży androidowy 10,1 - dotykowy
wyświetlacz
Odbiornik przedni na 10 arkuszy
Moduł szyfrowania dysku
Moduł nadpisywania danych
Karta sieciowa Ethernet
Interfejs USB/SD wbudowany w panel
Oryginalny Adobe PostScript 3 oraz
HDI(sterownik do CAD)
Stojak do montażu urządzenia
Komplet pojemników żeli CMY (100ml),
K ( 200ml)
Kosz na wydruki

Cena wraz z wyposażeniem 27 000,00 zł netto
Materiały eksploatacyjne:

435,00 zł netto
203,00 zł netto
203,00 zł netto
203,00 zł netto

Print Cartridge Black MPCW2200
(200ml), 834 wydruków A1 (594m)
Print Cartridge Cyan MPCW2200
(100ml), 461 wydruków A1 (271m)
Print Cartridge Magenta MPCW2200 (100ml), 461 wydruków A1 (271m)
Print Cartridge Yellow MPCW2200 (100ml), 461 wydruków A1 (271m)
Głowica Mono - wydajność 20 000 mb - 2 930,00 zł netto
Głowica Kolor - wydajność 20 000 mb - 3 120,00 zł netto
Koszt 1 wydruku A-0 mono - 2,00 zł netto przy 6 % pokryciu
Koszt 1 wydruku A-0 kolor – 4,50 zł netto przy 6 % pokryciu
Koszt 1 wydruku A-0 mono - 1,00 zł netto przy 3 % pokryciu
Koszt 1 wydruku A-0 kolor – 2,25 zł netto przy 3 % pokryciu
Pokrycie 3% dotyczy większości wydruków geodezyjnych i projektowych.
Pragnę poinformować Państwa że firma KSERKOM zapewnia swoim klientom:
• Dostawę urządzenia do wskazanego miejsca
• Instrukcję obsługi w języku polskim
• Sterowniki i oprogramowanie
• Obsługę serwisową gwarancyjną i pogwarancyjną
Okres gwarancji – 36 miesięcy lub wykonanie 20 000 wydruków A-1
Koszt obsługi serwisowej
• konserwacja
• dojazd

-

150.00 zł + VAT
według cennika

Instalacja/Szkolenie/Konfiguracja- 100,00 zł netto 1 roboczogodzina + dojazd

Z poważaniem
Barbara Weberbauer

