Máy photocopy Canon IR 2006N
Máy photocopy Canon iR 2006N
(DADF & Duplex) full option
Dòng máy photocopy Canon iR 2006N full option (combo DADF +
Duplex) được trang bị các tính năng cần thiết nhằm nâng cao
hiệu suất làm việc của bạn. Bạn sẽ làm được nhiều hơn nhưng
lại thao tác ít hơn nhờ một loạt các tính năng như Cổng kết
nối mạng, Quét từ xa, In từ thiết bị di động, giúp bạn tiết
kiệm thời gian và điện năng tiêu thụ. Máy photocopy chính
hãng Canon iR 2006N cũng là một thiết bị làm việc đa chức năng
với thiết kế tiết kiệm không gian đặt máy, có thể in khổ giấy
A3 theo tiêu chuẩn, tốc độ in đen trắng lên tới 20 trang/phút
đáp ứng mọi nhu cầu in ấn của bạn.
Đánh giá về máy photo mini Canon iR 2006N trọn bộ gồm DADF +
Duplex
Máy photocopy canon 2006N + DADF + Duplex làm việc đa
chức năng có kết nối mạng: sao chụp, in, quét màu
In 2 mặt tự động
Photo 2 mặt tự động
Khả năng in, scan màu qua wifi, kết nối không dây.
Chọn máy tính lưu file scan trực tiếp trên máy photocopy
Canon 2006N
Mã quản lý phòng ban, quản lý người dùng.
Tốc độ làm việc: 20 trang/phút
Thời gian khởi động: 7,9 giây
Tính năng chụp thẻ ID và kết hợp nhiều tài liệu trên một
trang giấy
Thông số kỹ thuật Máy Canon iR 2006N + DADF + Duplex
Tính năng có sẵn: Copy, In USB, Network & Wireless, Scan

màu kéo & đẩy qua USB, Network & Wireless
Bộ đảo bản sao Duplex-AY1 có sẵn
Bộ nạp & đảo bản gốc tự động DADF AY-1 có sẵn
Khổ giấy tối thiểu: A5
Khổ giấy tối đa: A3
Tốc độ: 20 trang/phút (A4), 10 trang/phút (A3)
Màn hình: LCD cảm ứng (hỗ trợ tiếng Việt)
Bộ nhớ RAM: 512 MB
Độ phân giải: 600 x 600 dpi
Tỷ lệ phóng to / thu nhỏ: 25% – 400% (tăng/giảm từng 1%)
Sao chụp liên tục: 1-999 tờ
Cổng kết nối với máy tính: USB 2.0, Network (RJ45),
Wireless (không dây)
Chia bộ điện tử tự động: có sẵn
Mực (độ phủ 5% giấy A4): NGP-59 (10.200 trang), ống mực
đầu ~ 4.000 trang
Điện năng tiêu thụ: ~ 1.5 kw
Kích thước: 622 x 589 x 502 mm
Trọng lượng: 35.5 kg
Khay tay đa dụng: chứa 80 tờ, định lượng 64-128 g/m²
Khay gầm 1: chứa 250 tờ, định lượng 64-90 g/m²
Chất lượng máy Canon iR 2006N
Máy mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, chính hãng CANON
Có chứng nhận chất lượng (CQ), chứng nhận xuất xứ (CO)
rõ ràng.
Công nghệ Nhật Bản
Những lý do nên chọn mua Combo máy photocopy Canon iR 2006N
gồm DADF + Duplex
Máy có sẵn DADF + Duplex => giá thành tiết kiệm hơn rất
nhiều so với mua rời từng bộ phận
Tính năng in & scan màu với công nghệ mới nhất, kết nối
điện thoại smartphone Android, iOS.
Có thể nâng cấp thiết bị chọn thêm về sau này.
Kết nối in & scan không dây.

Thao tác scan hoàn toàn trên máy, nhận file tại máy tính
hay smartphone.
Mã quản lý phòng ban, quản lý người dùng.
Hỗ trợ kỹ thuật tận nơi trong khu vực nội thành TPHCM.
Từ khóa tìm kiếm máy Canon iR 2006N trên Google
máy photocopy canon 2006N
máy in đa chức năng Canon IR 2006N
máy in A3 đa chức năng Canon IR 2006N
máy photocopy canon 2006N dadf duplex
máy photocopy canon ir 2006N
đại lý phân phối máy canon 2006N giá tốt nhất
đại lý bán máy canon ir 2006N giá tốt nhất tại tphcm
đại lý bán photocopy canon ir 2006N giá tốt nhất
đại lý phân phối photocopy canon 2006N giá tốt nhất tại
tphcm

