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Περισσότερος χρόνος για τις εργασίες 
που έχουν μεγαλύτερη σημασία
Απολαύστε ένα απλοποιημένο και εύχρηστο 
περιβάλλον χρήστη που μπορεί να προσαρμοστεί 
στις ιδιαίτερες επιχειρηματικές ανάγκες σας. 
Δημιουργήστε εύκολα μια ροή εργασίας που 
σας επιτρέπει να σαρώνετε πληροφορίες στους 
επιλεγμένους προορισμούς σας (email, επιφάνεια 
εργασίας, φακέλους δικτύου, αποθηκευτικούς 
χώρους στο cloud) σε ασφαλή μορφή με 
δυνατότητα αναζήτησης κειμένου, με το πάτημα 
ενός κουμπιού. Έτσι εξοικονομείτε χρόνο και 
μπορείτε να κάνετε περισσότερα πράγματα με 
τις πληροφορίες που σαρώνετε και αποθηκεύετε. 

Οι ενσωματωμένες εφαρμογές επιτρέπουν 
στους εργαζόμενους που μετακινούνται να 
συνδέονται εύκολα με τη συσκευή. Με το Xerox 
App Gallery μπορείτε να πραγματοποιείτε λήψη 
νέων εφαρμογών, όπως οι Print from DropBox™ 
και Scan to Microsoft® Office 365 απευθείας 
από το περιβάλλον χρήστη. Η τεχνολογία Xerox® 
ConnectKey® σας βοηθά να απλοποιήσετε τον 
τρόπο που αξιοποιεί η επιχείρησή σας κρίσιμες 
πληροφορίες–εσωτερικά ή στο cloud.

Οι εφαρμογές είναι διαθέσιμες στο 
Xerox App Gallery. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση  
www.xerox.com/AppGallery 

Καινοτομίες που μεγιστοποιούν 
την απόδοση και ελαχιστοποιούν 
το κόστος 
Με τα προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης 
Xerox® που βασίζονται σε Microsoft® Windows® 
μπορείτε να αποθηκεύετε διαφορετικές 
ρυθμίσεις ανά εφαρμογή, ελαχιστοποιώντας 
την ανάγκη αλλαγών από μέρους των 
χρηστών και μειώνοντας τον κίνδυνο για 
ενδεχόμενα σφάλματα. Η τεχνολογία Xerox® 
ConnectKey εξελίσσεται μαζί με τις ανάγκες σας 
περιορίζοντας τη χρήση και ρυθμίζοντας την 
έγχρωμη εκτύπωση. Ο έλεγχος δικαιωμάτων 
χρηστών ενοποιείται με το εσωτερικό σας 
σύστημα ελέγχου ταυτότητας, παρέχοντάς 
σας τη δυνατότητα να αποτρέπετε σε 
προκαθορισμένους ή μη ταυτοποιημένους 
χρήστες να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες 
λειτουργίες στο περιβάλλον χρήστη. 

Η Xerox βρίσκεται εδώ, ώστε 
να συνδέεστε παντού.
Η σειρά WorkCentre 7800i σάς επιτρέπει να 
ελέγχετε τις λειτουργίες της συσκευής από 
οποιονδήποτε σταθμό εργασίας. Ο πίνακας 
απομακρυσμένου ελέγχου καθιστά πιο 
εύκολη την εκπαίδευση των χρηστών και την 
απομακρυσμένη προβολή και παρακολούθηση 
του περιβάλλοντος χρήστη από το προσωπικό IT. 

Οι συσκευές Xerox® που διαθέτουν τεχνολογία 
ConnectKey υποστηρίζουν μια σύνδεση Wi-Fi 
Direct που σας επιτρέπει να εκτυπώνετε από  
την κινητή συσκευή σας χωρίς να χρειάζεται  
να συνδεθείτε σε δίκτυο. 

Η Xerox παρέχει δυνατότητα για ασφαλή 
εκτύπωση και σάρωση με μεγάλη ακρίβεια με 
μια σειρά επιλογών για κινητές συσκευές που 
ταιριάζουν στο περιβάλλον σας, με δωρεάν 
εφαρμογές εκτύπωσης και σάρωσης, όπως η 
εφαρμογή Xerox® Mobile Link και επιπλέον με 
ένα ισχυρό σύνολο επιχειρησιακών λύσεων για 
κινητές συσκευές. 

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λόγους που 
η Xerox είναι η μόνη επιλογή για τους σύγχρονους 
μετακινούμενους επαγγελματίες, στην τοποθεσία 
www.xerox.com/mobile 

Ασυναγώνιστη ασφάλεια 
για απόλυτη σιγουριά
Η τεχνολογία ConnectKey παρέχει προηγμένες 
λειτουργίες και τεχνολογίες που βοηθούν να 
εξασφαλίσετε ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες 
της εταιρείας σας παραμένουν ασφαλείς. 
Οι τυπικές λειτουργίες ασφάλειας που παρέχουμε 
περιλαμβάνουν κρυπτογράφηση σκληρού 
δίσκου AES 256-bit, προστασία McAfee® με 
την υποστήριξη της Intel Security, επεγγραφή 
ειδώλου, ασφαλή εκτύπωση με προθεσμία 
διαγραφής και αποστολή email σε εξωτερικούς 
διακομιστές αλληλογραφίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 
πώς η Xerox μπορεί να σας βοηθήσει για να 
ενισχύσετε την ασφάλεια, επισκεφθείτε την 
τοποθεσία www.xerox.com/security

Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής της σειράς 
Xerox® WorkCentre® 7800i

Συνεχίζοντας τις καινοτομίες

• Αποτελέσματα υψηλής ανάλυσης. 
Έγχρωμες εικόνες φωτογραφικής 
ποιότητας με ανάλυση 1.200 x 2.400 dpi 
και καθαρό κείμενο, ώστε τα έγγραφα να 
είναι ευανάγνωστα και να τραβούν την 
προσοχή.

• Δαμάστε την ισχύ του Fiery. 
Αναβαθμίζοντας τη σειρά WorkCentre 
7800i με ένα διακομιστή δικτύου EFI® 
Fiery® έχετε στη διάθεσή σας ένα πλήθος 
πλεονεκτημάτων που περιλαμβάνουν 
μεταξύ άλλων εργαλεία διαχείρισης 
χρώματος, βελτιωμένη παραγωγικότητα 
και ευέλικτα εργαλεία ροής εργασιών.

Για να μάθετε περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες 
με δυνατότητες τεχνολογίας 
ConnectKey, επισκεφθείτε τη διεύθυνση 
www.xerox.com/ConnectKeyEG

Υπηρεσία Xerox® Easy Translator 

Αυτή η προαιρετική υπηρεσία 
επιτρέπει στους πελάτες να σαρώνουν 
ένα έγγραφο και να λαμβάνουν μια 
μεταφρασμένη εκτύπωση ή/και 
ειδοποίηση μέσω email. Οι χρήστες 
μπορούν επίσης να στείλουν μια εικόνα 
από μια συσκευή iOS ή Android, ή 
έναν υπολογιστή, η οποία προωθείται 
για μετάφραση. Για περισσότερες 
πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση 
https://xeroxtranslates.com

Η Xerox σάς παρέχει τα εργαλεία και τις τεχνολογίες για την αυτοματοποίηση 
των συνηθισμένων ροών εργασιών γραφείου και την απλοποίηση σε 
μεγάλο βαθμό των τρόπων κοινοποίησης σημαντικών πληροφοριών για 
τις επιχειρηματικές δραστηριότητές σας. Για περισσότερες πληροφορίες, 
επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.connectkey.com



Επιλογές τελικής επεξεργασίας

1   Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας 2.000 
φύλλων χαρτιού. Έτσι η μέγιστη χωρητικότητα 
αυξάνεται σε 5.140 φύλλα. Τα μοντέλα Xerox® 
WorkCentre® 7830i/7835i είναι διαθέσιμα με 
χωρητικότητα 2.180 ή 3.140 φύλλα.

2   Εξαιρετική ευελιξία μέσων εκτύπωσης. 
Η σειρά WorkCentre 7800i χειρίζεται 
περισσότερους τύπους και βάρη υλικών, 
από περισσότερους δίσκους σε σύγκριση 
με την πλειοψηφία των συσκευών της ίδιας 
κατηγορίας. Υποστηρίζει βάρη μέχρι 300 gsm 
και μεγέθη υλικών μέχρι 320 x 483 mm.

3    Εκτυπώστε φακέλους εύκολα με τον 
προαιρετικό δίσκο φακέλων (αντικαθιστά 
το Δίσκο 1).

4   Μεγάλη επιφάνεια εργασίας (προτείνεται 
για το βοηθητικό συρραπτικό), ώστε να έχετε 
άπλετο χώρο για την ταξινόμηση των εγγράφων.

5   Ο σαρωτής διπλής κεφαλής και 
ενός περάσματος στον WorkCentre 
7845i/7855i εξοικονομεί χρόνο, καθώς 
σαρώνει ταυτόχρονα και τις δύο όψεις των 
εγγράφων με ταχύτητα 133 ειδώλων το 
λεπτό. Το μοντέλο WorkCentre 7830i/7835i 
χρησιμοποιεί ένα σαρωτή με Αυτόματο 
τροφοδότη εγγράφων διπλής όψης που 
σαρώνει έως και 70 είδωλα ανά λεπτό.

6   Προσαρμόσιμο περιβάλλον εργασίας 
χρήστη 8,5 ιντσών.

7   Βασικές εφαρμογές για μεγαλύτερη 
ευκολία. Τα Xerox App Gallery, @PrintByXerox 
και QR Code σάς βοηθούν με την εκτύπωση 
σε κινητές συσκευές και τη σύζευξη και 
φόρτωση νέων εφαρμογών.

8   Ο Επαγγελματικός τελικός επεξεργαστής* 
προσθέτει τη δυνατότητα συρραφής σε 
πολλές θέσεις (50 φύλλα) και τη δυνατότητα 
διάτρησης, διπλώματος σε σχήμα V και 
δημιουργίας φυλλαδίων με δίπλωμα στη 
μέση και συρραφή στη ράχη.

Ο τελικός επεξεργαστής γραφείου LX* 
(δεν απεικονίζεται) σάς παρέχει προηγμένες 
λειτουργίες τελικής επεξεργασίας και 
προαιρετική δυνατότητα δημιουργίας 
φυλλαδίων.

Ο ενσωματωμένος τελικός επεξεργαστής 
γραφείου (μόνο για WC7830i/7835i)* 
(δεν απεικονίζεται) παρέχει δυνατότητες 
στοίβαξης 500 φύλλων και συρραφής 
50 φύλλων σε μία θέση.

* Προαιρετικά
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Περιβαλλοντικές δυνατότητες
Εξοικονομήστε ενέργεια με 
οικολογικές τεχνολογίες.

• Γραφίτης Xerox® EA. Ο γραφίτης EA με 
τεχνολογία εξαιρετικά χαμηλού σημείου 
τήξης πετυχαίνει ελάχιστη θερμοκρασία 
σύντηξης στους 68°F (20°C), χαμηλότερα 
από το συμβατικό γραφίτη, για ακόμα 
μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και 
φωτεινό, γυαλιστερό αποτέλεσμα.

• Επαγωγική θέρμανση. Ο νέος, θερμικά 
αποδοτικός φούρνος επαγωγικής 
θέρμανσης (IH) δεν χρειάζεται 
προθέρμανση, έτσι μειώνεται η 
κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση 
αναμονής μέχρι και 44% σε σύγκριση με 
συσκευές θέρμανσης με αντίσταση. 

• Σαρωτής LED. Η κατανάλωση ενέργειας 
του σαρωτή που χρησιμοποιεί φωτισμό 
LED είναι στο ένα τρίτο των κλασικών 
σαρωτών με λυχνίες φθορισμού.

Διαχείριση χρήσης πόρων και 
εκτύπωση με υπευθυνότητα.

• Διαχείριση ενέργειας. Με το Cisco 
EnergyWise®, μια δυνατότητα μέσω 
του Xerox® Power MIB (Management 
Information Base), μπορείτε να ελέγχετε, 
να διαχειρίζεστε και να δημιουργείτε αναφορές 
με πληροφορίες για την κατανάλωση 
ενέργειας της συσκευής σας, καθώς επίσης 
και να ορίζετε βέλτιστες καταστάσεις ισχύος 
και χρονικά διαστήματα παύσεων.

• Εκτύπωση Earth-smart. Με τη νέα 
καινοτόμο δυνατότητα Xerox® Earth Smart 
μπορείτε να κάνετε επιλογές για τις εργασίες 
εκτύπωσης που είναι περιβαλλοντικά πιο 
κατάλληλες.

• Με πιστοποίηση ENERGY STAR®. Η σειρά 
WorkCentre 7800i ικανοποιεί τις αυστηρές 
απαιτήσεις του ENERGY STAR® για τη 
χρήση ενέργειας. 
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Ο έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής WorkCentre 7800i βασίζεται στην τεχνολογία Xerox® 
ConnectKey®. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.connectkey.com

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
συσκευής WorkCentre 7830i WorkCentre 7835i WorkCentre 7845i WorkCentre 7855i

Ταχύτητα
Μέχρι 30 έγχρωμες και ασπρόμαυρες 
σελ./λεπτό

Μέχρι 35 έγχρωμες και ασπρόμαυρες 
σελ./λεπτό

Μέχρι 45 έγχρωμες και ασπρόμαυρες 
σελ./λεπτό

Μέχρι 50 έγχρωμες σελ. /λεπτό / 
55 ασπρόμαυρες σελ./λεπτό

Κύκλος εργασιών1 Μέχρι 90.000 σελίδες/μήνα Μέχρι 110.000 σελίδες/μήνα Μέχρι 200.000 σελίδες/μήνα Μέχρι 300.000 σελίδες/μήνα

Σκληρός δίσκος / Επεξεργαστής / 
Μνήμη Σκληρός δίσκος με ελάχιστο μέγεθος 250 GB / 1,2 GHz διπλού πυρήνα / 2 GB συν μνήμη σελιδοποίησης 1 GB

Συνδεσιμότητα 10/100/1000 Base-T Ethernet, Άμεση εκτύπωση USB 2.0 υψηλής ταχύτητας, Wi-Fi Direct με προαιρετικό ασύρματο προσαρμογέα Xerox® USB Wireless Adapter

Λειτουργίες ελεγκτή Ενοποιημένος κατάλογος διευθύνσεων, πίνακας απομακρυσμένου ελέγχου, υποστήριξη online (πρόσβαση από το περιβάλλον εργασίας χρήστη και το πρόγραμμα οδήγησης 
εκτυπωτή), αναπαραγωγή ρυθμίσεων παραμέτρων

Προαιρετικός ελεγκτής Διακομιστής δικτύου EFI® Fiery

Aντιγραφή και εκτύπωση
Ανάλυση εκτύπωσης και αντιγραφής Αντιγραφή: Έως και 600 x 600 dpi, Εκτύπωση: Μέχρι 1.200 x 2.400 dpi

Χρόνος εμφάνισης πρώτου 
αντίτυπου (έως)

9 δευτερόλεπτα έγχρωμο / 7,7 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρο 7,5 δευτερόλεπτα έγχρωμο / 
6,4 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρο

7,1 δευτερόλεπτα έγχρωμο / 
5,9 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρο

Γλώσσες περιγραφής σελίδας (PDL) Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) (Προαιρετικά)

Λειτουργίες εκτύπωσης Εκτύπωση από USB, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης Xerox® Earth Smart, Αναγνώριση εργασιών, Δημιουργία φυλλαδίου, Αποθήκευση 
και ανάκληση ρυθμίσεων προγράμματος οδήγησης, Αμφίδρομη κατάσταση σε πραγματικό χρόνο, Κλιμάκωση, Παρακολούθηση εργασιών, Xerox® Colour By Words, Προεπιλογές 
εφαρμογών, Εκτύπωση δύο όψεων (ως προεπιλογή), Αναστολή όλων των εργασιών

Εκτύπωση και 
εφαρμογές για 
κινητές συσκευές

Τυπικές Apple® AirPrint®, Mopria Certified, QR Code App, Xerox App Gallery App, @PrintByXerox App

Δωρεάν 
λήψεις

Xerox® Print Service Plug-in for Android, Mopria™ Print Service Plug-in for Android™, Xerox® Mobile Link App

Προαιρετικά Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service

Σάρωση Βασικές 
λειτουργίες

Προορισμοί: Σάρωση σε φάκελο αλληλογραφίας, Σάρωση σε USB, Σάρωση σε Email, Σάρωση σε δίκτυο, Μορφές αρχείων: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF Βοηθητικές λειτουργίες: 
Σάρωση σε αρχική σελίδα, Σάρωση με ένα άγγιγμα, PDF με δυνατότητα αναζήτησης, Μονοσέλιδο/Πολυσέλιδο PDF / XPS / TIFF, Κρυπτογραφημένο / Με προστασία κωδικού 
πρόσβασης PDF, Linearised PDF / PDF/A

Προαιρετικά ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE και Professional

Φαξ Βασικές 
λειτουργίες

Διαδικτυακό φαξ, Δημιουργία εργασίας φαξ (Fax Build Job), Ενεργοποίηση φαξ μέσω διακομιστή δικτύου

Προαιρετικά Προώθηση φαξ σε email ή SMB, Αυτόνομο φαξ (επιλογές μίας και δύο γραμμών, περιλαμβάνει LAN Φαξ)

Ασφάλεια Τυπική Ενσωμάτωση McAfee®, Συμβατότητα με McAfee ePolicy (ePO), Επεγγραφή σκληρού δίσκου, Κρυπτογράφηση AES 256-bit (συμβατότητα με FIPS 140-2), Έλεγχος ταυτότητας 
μηνυμάτων κατακερματισμού SHA-256, Πιστοποίηση Common Criteria (ISO 15408)2, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Ασφαλές φαξ, Ασφαλής σάρωση, Ασφαλές Email, 
Ενοποίηση Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), Έλεγχος ταυτότητας δικτύου, TLS, SNMPv3, Αρχείο καταγραφής ελέγχου, Έλεγχοι πρόσβασης, Δικαιώματα χρήστη

Προαιρετικά McAfee Integrity Control, Κιτ ενεργοποίησης έξυπνης κάρτας (CAC/PIV/.NET), Λογισμικό Xerox® PrintSafe

Λογιστικά Βασικές 
λειτουργίες

Xerox® Standard Accounting (αντιγραφή, εκτύπωση, σάρωση, φαξ, email), Ενεργοποίηση Network Accounting

Προαιρετικά Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft SafeQ®

Τροφοδότηση 
χαρτιού

Τυπική Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης: 110 φύλλα, Ταχύτητα: έως και 
170 είδ./λεπτό (μίας όψης), Μεγέθη: 148 x 210 mm έως 297 x 420 mm

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης μονού περάσματος: 130 φύλλα, 
Ταχύτητα: έως και 133 είδ./λεπτό (διπλής όψης), Μεγέθη: 148 x 210 mm έως 297 x 420 mm

Δίσκος bypass: 100 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 89 x 98 mm έως 320 x 483 mm
Δίσκος 1: 520 φύλλα. Ειδικά μεγέθη: 140 x 182 mm έως 297 x 432 mm

Επιλογή Επιλογή 3 δίσκων (Σύνολο 2.180 φύλλα): Προσθέτει τρεις δίσκους χαρτιού των 
520 φύλλων ο καθένας 
Μεγέθη: 140 x 182 mm έως SRA3

Δ/Δ

Δίσκος σε διπλή διάταξη υψηλής χωρητικότητας (Σύνολο 3.140 φύλλα): Προσθέτει ένα δίσκο χαρτιού 520 φύλλων, ένα δίσκο χαρτιού 867 φύλλων και  
ένα δίσκο χαρτιού 1.133 φύλλων. Μεγέθη: A4

Προαιρετικά Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας (HCF): 2.000 φύλλα, Μεγέθη: A4 με τροφοδοσία μεγάλης πλευράς
Δίσκος φακέλων: Μέχρι 60 φακέλους: #10 commercial, Monarch, DL, C5, Μεγάλο U.S. Postcard, A6, Ειδικά μεγέθη: 98 x 148 έως 162 x 241 mm

Έξοδος χαρτιού/
Τελική 
επεξεργασία

Τυπική Διπλός δίσκος διαχωρισμού δεσμίδων: 250 φύλλα ο καθένας
Δίσκος για εκτυπώσιμη πλευρά προς τα επάνω: 100 φύλλα

Προαιρετικά Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX: στοιβακτής 2.000 φύλλων, συρραφή 50 φύλλων, συρραφή 2 θέσεων, προαιρετική μονάδα διάτρησης, προαιρετική μονάδα δημιουργίας 
φυλλαδίων (γραμμή κοπής, συρραφή ράχης)
Ενσωματωμένος τελικός επεξεργαστής γραφείου (προαιρετικός με το WorkCentre 7830i/7835i): στοιβακτής 500 φύλλων, συρραφή 50 φύλλων, συρραφή μίας θέσης
Επαγγελματικός τελικός επεξεργαστής: στοιβακτής 1.500 φύλλων και άνω δίσκος 500 φύλλων, συρραφή σε πολλές θέσεις 50 φύλλων και διάτρηση, μονάδα δημιουργίας 
φυλλαδίων με συρραφή ράχης, δίπλωμα σε σχήμα V
Βοηθητικό συρραπτικό: συρράπτει 50 φύλλα (με βάση χαρτί βάρους 75 gsm), συνιστώμενη χρήση με την προαιρετική Επιφάνεια εργασίας

1 Η αναμενόμενη ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου κάθε μήνα. Μπορεί να μην είναι πάντα σταθερή. 2 Υπόκειται σε αξιολόγηση.

Xerox® WorkCentre® 7830i/7835i/7845i/7855i ConnectKey®

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση www.xerox.com/office

Τεχνολογία Xerox® 
ConnectKey®

Xerox Corporation Υπηρεσία Xerox®  
Easy Translator

Xerox® App Studio Xerox® Mobile Print Cloud 
2013 και 2015 Pick

Xerox® Mobile Print Solution 
2014 και 2015 Pick 

WorkCentre 7855 - 
Επιλογή για το 2013

       
Εξαιρετικό 
επίτευγμα  
καινοτομίας 2016

Άρθρο 2016  
Πιστοποιητικό 2016

Καλύτερη σειρά 
λογισμικού απεικόνισης 
εγγράφων για το 2014, 
το 2015 και το 2016

Άρθρο 2016  
Πιστοποιητικό 2016

Εξαιρετικό 
επίτευγμα 
καινοτομίας 2016

Άρθρο 2016  
Πιστοποιητικό 2016

Εξαιρετικό 
επίτευγμα 
καινοτομίας 2015

Άρθρο 2015  
Πιστοποιητικό 2015

Εξαιρετική λύση 
εκτύπωσης για 
κινητές συσκευές για 
μικρές επιχειρήσεις

Άρθρο 2015  
Πιστοποιητικό 2015

Εξαιρετική λύση εκτύπωσης 
για κινητές συσκευές για 
μεγάλες επιχειρήσεις

Άρθρο 2015  
Πιστοποιητικό 2015

Εξαιρετικός 
Έγχρωμος 
Πολυλειτουργικός 
Εκτυπωτής Α3 51 
έως 60 σελ./λεπτό

Άρθρο 2013 
Πιστοποιητικό 2013


