CANON PIXMA MG2550S 4800 X 600DPI INKJET A4 MULTIFUNCTIONAL

€39.95 Incl. BTW
All-in-One, 4800x600dpi, 8.0ipm/4.0ipm, USB, 3.5kg
SKU: 4549292072372

PRODUCT DESCRIPTION

De perfecte All-in-One voor dagelijks printen, scannen en kopiëren. Van documenten met veel tekst
tot familiefoto's, het printsysteem van de compacte Canon PIXMA MG2550S is gemaakt voor
kwaliteit en gebruiksgemak.
Printen, scannen, kopiëren – gemakkelijk thuis printen
De ideale All-in-One voor thuis, waarmee je snel documenten en foto's kunt printen, scannen en
kopiëren zonder in te leveren op kwaliteit. Gebruiksvriendelijk: de Canon PIXMA MG2550S is een
stijlvolle en compacte printer die mooi op je bureau past en krachtige functies biedt voor elke
thuisgebruiker.
Betaalbaar apparaat, hoogwaardige printkwaliteit
De Canon PIXMA MG2550S biedt ongelooﬂijk veel waar voor je geld: een betaalbare printer voor
thuis die documenten en foto's van superieure kwaliteit produceert. FINE-cartridgetechnologie
betekent diepe zwarttinten, levendige kleuren en een verbluﬀend detailniveau.
Tot 30% lagere kosten per pagina
Door de optionele Canon XL-inktcartridges met grote capaciteit te gebruiken, kun je tot wel 30% op
de kosten per pagina besparen in vergelijking met de standaardcartridges. Haal meer pagina's uit
een cartridge en vervang je cartridges minder vaak; de Canon PIXMA MG2550S gebruiken is
voordelig voor jezelf en de planeet.
Wees creatief
Orden en print je foto's gemakkelijk met de gezichtsherkenningsfuncties van de My Image Gardenapp, terwijl CREATIVE PARK PREMIUM een wereld aan creatieve mogelijkheden biedt, met diverse
ontwerpen van professionele kunstenaars. Dit staat je allemaal ter beschikking om te gebruiken als
ansichtkaarten, kalenders, verjaardagskaarten en nog veel meer.
Ingebouwde energiebesparing
Verbruik minder energie met Auto Power On/Oﬀ. Druk op 'Printen' op je laptop en zie de printer
onmiddellijk uit de spaarstand komen, klaar om te printen zonder dat je hem aan hoeft te zetten.

Lees meer over de functies en de mogelijkheden van Canon PIXMA MG2550S.
- Handig en gemakkelijk te vervangen
- Optionele inktcartridges met hoge capaciteit
- Schakelt in wanneer je start met printen
- Fluisterstil printen vanuit huis
- Een softwarepakket voor alle toepassingen
- Slim printen vanaf het web

