NOVA A4 SERIJA
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ZA KAKOVOST VAŠIH
DOKUMENTOV

POVEČANO
POVPRAŠEVANJE

ZAVZAME
MANJ PROSTORA

POPOLNOMA V SKLADU S
POTREBAMI TRGA
Naša prodaja barvnih A4
večopravilnih naprav TASKalfa je v
zadnjem letu zrasla za neverjetnih
32% – medtem ko je celoten
trg rasel s stopnjo le 2%. Očitno
delamo nekaj dobro! In ena od teh
stvari je naša serija TASKalfa.

BOLJŠI ZA
TRŽENJE

VSE KAR POTREBUJETE
ZA IZBOLJŠANJE VAŠE
POSLOVNE USPEŠNOSTI
A4 VELIKOST
A3 FUNKCIONAL

NOST

MAKSIMALNO IZKORISTITE FORMAT A4
Zadnja pridobitev v uspešni seriji TASKalfa ni le navadna nadgradnja. V
resnici, te izvrstne nove naprave prinašajo vso moč naših A3 izdelkov toda v formatu A4. Dodatne funkcionalnosti vam bodo odprle povsem
nove razsežnosti učinkovitega upravljanja z dokumenti. Na primer, prinaša
najhitrejše tiskanje barvnih izpisov na tržišču, zaključevalnik dokumentov z
možnostjo spenjanja in luknjanja ima kapaciteto do 3.000 listov. Skratka, so
natančno take vrste večopravilnih naprav, ki jih mnogi uporabniki iščejo.

Priskrbeli vam bomo več kot le
izjemen izdelek. Dobili boste vsa
orodja in celovito podporo, ki jo
potrebujete, da bo vaše poslovno
leto uspešno.

VELIKA
POPOLNOMA V SKLADU S
POTREBAMI TRGA

KORISTI, KI SE JIM NE BOSTE
MOGLI ODREČI

Naša prodaja barvnih A4
večopravilnih naprav TASKalfa je v
zadnjem letu zrasla za neverjetnih
32% – medtem ko je celoten
trg rasel s stopnjo le 2%. Očitno
delamo nekaj dobro! In ena od teh
stvari je naša serija TASKalfa.

Mnogi uporabniki potrebujejo
koristi A3 tehnologije, ampak
nimajo prostora ali denarja za
nakup A3 naprave. V takem
primeru pridejo v poštev
naše TASKalfa naprave. S
funkcionalnostmi A3 naprav,
toda v A4 formatu, so mnogo bolj
privlačne kot drugi A4 izdelki.
In če dodamo še dejstvo, da
uporabljajo našo edinstveno HyPAS

VSE KAR POTREBUJETE
ZA IZBOLJŠANJE VAŠE
POSLOVNE USPEŠNOSTI

programsko platformo, ki omogoča
prilagajanje naprave individualnim
delovnim tokovom uporabnikov,
potem je povsem jasno zakaj se
taki ponudbi enostavno ni mogoče
upreti. Priložnost je res dobra!

Priskrbeli vam bomo več kot le
izjemen izdelek. Dobili boste vsa
orodja in celovito podporo, ki jo
potrebujete, da bo vaše poslovno
leto uspešno.
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