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Zwiększenie bezpieczeństwa przesyłanych danych i urządzeń 
(szyfrowanie transmisji, autoryzacja użytkowników, bezpieczne 
drukowanie itp.)
 
Łatwe zarządzanie systemem dla IT (baza użytkowników i urządzeń  
w jednym miejscu, jeden sterownik drukarki, proste instalowanie 
urządzeń w systemie, zdalny dostęp do urządzeń itp.)
 
Udoskonalona kontrola kosztów (dostępne analizy kosztowe w po-
dziale na użytkowników, grupy czy urządzenia, export raportów do 
Excela, przydzielanie uprawnień dla użytkowników itp.)

Platforma oparta na chmurze (nie wymaga dodatkowych serwerów, 
rozwiązanie skalowalne i modułowe, prosta obsługa przez stronę 
www, również w języku polskim itp.)
 
Obsługa rozwiązań mobilnych (drukowanie z urządzeń mobilnych, 
bardzo wygodna obsługa funkcji drukowania dla gości za pośred-
nictwem dedykowanego adresu email itp.)
 
Dla klientów o jeszcze większych wymaganiach dostępny system 
UniFlow Online w wersji subskrypcyjnej rozszerzający znacząco 
możliwości systemu o dodatkowe funkcjonalności!

Automatyczne rozliczanie usługi

Szybka obsługa serwisowa bez dodatkowych kosztów
 
Bezpłatne dostawy tonerów „na czas”

Brak amortyzacji środka trwałego

Sprzęt zastępczy na wypadek awarii

Brak kosztów utylizacji i obowiązków związanych z BDO
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A3

 ∙ drukowanie do 52 str./min., 
 ∙ skanowanie do 100 str./min., 
 ∙ max format A4, tryb pracy – mono, 
 ∙ standardowy zapas papieru 650 arkuszy, 
 ∙ skanowanie do folderów sieciowych i do e-maila, 
 ∙ skanowanie do PDF w trybie OCR, szyfrowanym i skompresowanym, 
 ∙ złącza sieciowe: przewodowe lub WiFi, 
 ∙ w pakiecie system zarządzania drukiem UniFlow Online Express

UniFLOW ONLINE EXPRESS zaawansowane oprogramowanie do zarządzania drukiem i skanowaniem, 
które wykorzystuje potencjał chmury – w cenie raty dzierżawy!

 ∙ drukowanie do 20 str./min., 
 ∙ skanowanie do 70 str./min., 
 ∙ max format SRA3, 
 ∙ tryb pracy – kolor, 
 ∙ standardowy zapas papieru 1200 arkuszy, 
 ∙ skanowanie do folderów sieciowych i do e-maila, 
 ∙ skanowanie do PDF w trybie OCR, szyfrowanym i skompresowanym, 
 ∙ złącza sieciowe: przewodowe lub WiFi, 
 ∙ w pakiecie systemem zarządzania drukiem UniFlow Online Express

iR ADV 525i iR ADV DX C3720i 

* Oferta ważna do ??.2020 roku. Podane ceny przy dzierżawie fabrycznie nowego urządzenia na okres 36 miesięcy. Wymagane wykupienie miesięcznego limitu – o szczegóły pytaj handlowców.  
Oferta ograniczona ilością urządzeń promocyjnych. Zapewniamy dostawę urządzenia, pomoc przy instalacji sieciowej, konfigurację jednego stanowiska i podstawowe szkolenie dla użytkowników.

Możesz zarządzać i drukować  
– nie musisz kupować!  
Wybierz dzierżawę, wygodę i bezpieczeństwo! 

Możesz drukować  
– nie musisz kupować!  
Wybierz dzierżawę!

Szybki kontakt z ekspertem

513 101 278

Rata dzierżawy: od 169 zł netto* Rata dzierżawy: od 249 zł netto*

A4 A3

 ∙ drukowanie do 43 str./min., 
 ∙ skanowanie do 38 str./min., 
 ∙ max format A4, tryb pracy – mono, 
 ∙ standardowy zapas papieru 650 arkuszy, 
 ∙ skanowanie do folderów sieciowych i do e-maila, 
 ∙ skanowanie do PDF w trybie OCR, szyfrowanym  
i skompresowanym, 

 ∙ złącza sieciowe: przewodowe lub WiFi

 ∙ drukowanie do 25 str./min., 
 ∙ skanowanie do 35 str./min., 
 ∙ max format A3, 
 ∙ tryb pracy – mono, 
 ∙ standardowy zapas papieru 330 arkuszy, 
 ∙ skanowanie do folderów sieciowych i do e-maila, 
 ∙ skanowanie do PDF w trybie OCR, szyfrowanym  
i skompresowanym, 

 ∙ złącza sieciowe: przewodowe lub WiFi

iR-1643iF iR-2425i

Zalety dzierżawy Lobos:

Rata dzierżawy: od 99 zł netto* Rata dzierżawy: od 169 zł netto*

Urządzenia drukujące | dzierżawa Urządzenia drukujące | dzierżawa


