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مرحبا بكم ,
شركة " كايرو كوبي" ترحب بكم و تقدم لكم نبذة عن نشاطها .
نشاط الشركة


بيع و صيانة ماكينات تصوير و طباعة المستندات ريكو وتوشيبا  -وارد الخارج



احبار و مستلزمات تشغيل ماكينات التصوير



بيع و صيانة ماكينات االلوان



صيانة ماكينات التصوير و االجهزة المكتبية

وفر االف الجنيهات من تكاليف تشغيل ماكينات تصوير المستندات
– الطباعة بنفس تكلفة التصوير
– عروض ايجار ماكينات التصوير

– اقل تكلفة لطباعة المستندات الملونة
– عقود صيانة شاملة االحبار و قطع الغيار

يمكنكم متابعة عروض االسعار
من الصفحات التالية
----------------------
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مواصفات الماكينة
 سرعة التصوير و الطباعة  25 \ 20 \ 16صورة في الدقيقة حالة االلة ال تقل عن %75 امكانية الطباعة من خالل الكمبيوتر مباشرة امكانية تغذية االصول اوتوماتيك امكانية التكبير و التصغير من  %25الي %400 مقاسات الورق A3 - A4 مسارات الورق  :درجين بسعة  550ورقة للدرج الواحد قاعدة االلة اسفل االدراج امكانية الطباعة من خالل الشبكة  -اختياري اختياري وحدة الفاكس ضمان لمدة عام او  20الف نسخة  -ايهما اقرب صيانة مجانية طوال فترة الضمانToshiba e-studio 16 \ 20 \ 25

 3,000 :جنيه  16 -صورة في الدقيقة
 3,250 :جنيه  20 -صورة في الدقيقة
 3,500 :جنيه  25 -صورة في الدقيقة

السعر
السعر
السعر

اسعار الوحدات االختيارية

 وحدة الطباعة من خالل الشبكة -وحدة الفاكس

 400 :جنيه
 250 :جنيه

اتصل بـــنا
العنوان  25 :عمارات العبور – صالح سالم – مدينة نصر – القاهرة

التليفون 24305572 – 01226520130 :
شاهد قائمة االسعار كاملة علي موقعنا www.cairocopy.com
2

Fax

Print

Scan

Copy

مواصفات الماكينة
 سرعة  21 \ 18التصوير صورة في الدقيقة حالة االلة ال تقل عن %75 امكانية الطباعة  -يو اس بي امكانية السكانر  -يو اس بي امكانية التكبير و التصغير من  %25الي %400 مقاسات الورق A3 - A4 مسارات الورق  :درجين بسعة  250ورقة للدرج قاعدة االلة اسفل االدراج امكانية تغذية االصول اوتوماتيك امكانية الطباعة من خالل الشبكة  -اختياري امكانية السكانر من خالل الشبكة  -اختياري اختياري وحدة الفاكس امكانية التصوير علي الوجهين  -اختياري ضمان لمدة عام او  20الف نسخة  -ايهما اقرب صيانة مجانية طوال فترة الضمانToshiba e-studio 212 \ 182

 4,000 :جنيه  18صورة في الدقيقة
 4,250 :جنيه  21صورة في الدقيقة

السعر
السعر

اسعار الوحدات االختيارية

 خاصية الطباعة من خالل الشبكة  400 :جنيه خاصية السكانر من خالل الشبكة  200 :جنيه 400 :جنيه
 خاصية الفاكس 000 :جنيه
 -التصوير علي الوجهين

اتصل بـــنا
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التليفون 24305572 – 01226520130 :
شاهد قائمة االسعار كاملة علي موقعنا www.cairocopy.com
3

Fax

Print

Scan

Copy

مواصفات الماكينة
 سرعة التصوير و الطباعة  45 \ 35صورة في الدقيقة حالة االلة ال تقل عن %75 امكانية التصوير علي الوجهين امكانية تغذية االصول اوتوماتيك امكانية التكبير و التصغير من  %25الي %400 مقاسات الورق A3 - A4 مسارات الورق  :درجين بسعة  550ورقة للدرج الواحد قاعدة االلة اسفل االدراج امكانية الطباعة من خالل الشبكة \ يو اس بي  -اختياري امكانية السكانر من خالل الشبكة \ يو اس بي  -اختياري اختياري وحدة الفاكس ضمان لمدة عام او  30الف نسخة  -ايهما اقرب صيانة مجانية طوال فترة الضمانToshiba e-studio 450 \ 350

 6,250 :جنيه  35صورة في الدقيقة
 6,750 :جنيه  45صورة في الدقيقة

السعر
السعر

اسعار الوحدات االختيارية

 خاصية الطباعة خاصية السكانر -خاصية الفاكس

 500 :جنيه
 350 :جنيه
 500 :جنيه

اتصل بـــنا
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التليفون 24305572 – 01226520130 :
شاهد قائمة االسعار كاملة علي موقعنا www.cairocopy.com
4

Fax

Print

Scan

Copy

مواصفات الماكينة
 سرعة التصوير و الطباعة  45 \ 35 \ 25صورة في الدقيقة حالة االلة ال تقل عن %75 امكانية التصوير علي الوجهين امكانية الطباعة من خالل الشبكة \ يو اس بي امكانية السكانر من خالل الشبكة \ يو اس بي امكانية تغذية االصول اوتوماتيك امكانية التكبير و التصغير من  %25الي %400 مقاسات الورق A3 - A4 مسارات الورق  :درجين بسعة  550ورقة للدرج الواحد قاعدة االلة اسفل االدراج وحدة الفاكس  -اختياري بتكلفة اضافية ضمان لمدة عام او 30الف نسخة  -ايهما اقرب صيانة مجانية طوال فترة الضمانToshiba e-studio 255 \ 355 \ 455

 7,250 :جنيه  25 -صورة في الدقيقة
 8,000 :جنيه  35 -صورة في الدقيقة
 8,500 :جنيه  45 -صورة في الدقيقة

السعر
السعر
السعر

اسعار الوحدات االختيارية

 -وحدة الفاكس

 600 :جنيه

اتصل بـــنا
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مواصفات الماكينة
 سرعة التصوير  45 \ 35 \ 23صورة في الدقيقة \ الوان حالة االلة ال تقل عن %75 امكانية الطباعة من خالل الشبكة امكانية السكانر من خالل الشبكة امكانية الطباعة مباشرة من الفالش ميموري الطباعة علي معظم انواع الورق وحتي وزن  300جرام امكانية التصوير و الطباعة علي الوجهين امكانية تغذية االصول اوتوماتيك امكانية التكبير و التصغير من  %25الي %400 مقاسات الورق A3 - A4 مسارات الورق  :درجين بسعة  550ورقة للدرج الواحد قاعدة االلة اسفل االدراج وحدة الفاكس  -اختياري بتكلفة اضافية ضمان لمدة عام او  30الف نسخة  -ايهما اقرب صيانة مجانية طوال فترة الضمانToshiba e-studio 2320 c \ 3520 c \ 4520 c

 7,500 :جنيه  23 -صورة في الدقيقة
 9,000 :جنيه  35 -صورة في الدقيقة
 10,000 :جنيه  45 -صورة في الدقيقة

السعر
السعر
السعر

اسعار الوحدات االختيارية

 -وحدة الفاكس

 1,250 :جنيه

اتصل بـــنا
العنوان  25 :عمارات العبور – صالح سالم – مدينة نصر – القاهرة
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مواصفات الماكينة
 سرعة التصوير  45\ 45 \ 35 \ 23صورة في الدقيقة  -الوان حالة االلة ال تقل عن %75 امكانية الطباعة من خالل الشبكة امكانية السكانر من خالل الشبكة امكانية الطباعة مباشرة من الفالش ميموري الطباعة علي معظم انواع الورق وحتي وزن  300جرام امكانية التصوير و الطباعة علي الوجهين امكانية تغذية االصول اوتوماتيك امكانية التكبير و التصغير من  %25الي %400 مقاسات الورق A3 - A4 مسارات الورق  :درجين بسعة  550ورقة للدرج الواحد اختياري وحدة الفاكس قاعدة االلة اسفل االدراج ضمان لمدة عام او  30الف نسخة  -ايهما اقرب صيانة مجانية طوال فترة الضمانToshiba e-studio 2540 c \ 3040 c \ 3540 c \ 4540 c

 8,000 :جنيه  25 -صورة في الدقيقة
 10,000 :جنيه  30 -صورة في الدقيقة
 11,000 :جنيه  35 -صورة في الدقيقة
 12,000 :جنيه  45 -صورة في الدقيقة

السعر
السعر
السعر
السعر

اسعار الوحدات االختيارية

 -وحدة الفاكس

 1,250 :جنيه

اتصل بـــنا
العنوان  25 :عمارات العبور – صالح سالم – مدينة نصر – القاهرة
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مواصفات الماكينة
 السرعة  22صورة في الدقيقة حالة االلة ال تقل عن %75 امكانية التصوير علي الوجهين  -اختياري امكانية تغذية االصول اوتوماتيك امكانية التكبير و التصغير من  %25الي %400 مقاسات الورق A3 - A4 مسارات الورق  :درجين بسعة  550ورقة للدرج الواحد امكانية الطباعة من خالل الشبكة  -اختياري امكانية السكانر من خالل الشبكة  -اختياري اختياري وحدة الفاكس قاعدة االلة اسفل االدراج ضمان لمدة عام او  20الف نسخة  -ايهما اقرب صيانة مجانية طوال فترة الضمانRicoh Aficio 2022

السعر

 3,500 :جنيه

اسعار الوحدات االختيارية

 وحدة الطباعة من خالل الشبكة -وحدة الفاكس

 350 :جنيه
 350 :جنيه \

وحدة السكانر

 350 :جنيه

اتصل بـــ كايرو كوبي
العنوان  :عمارات العبور – صالح سالم – مدينة نصر – القاهرة
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مواصفات الماكينة
 السرعة  27صورة في الدقيقة حالة االلة ال تقل عن %75 امكانية التصوير علي الوجهين  -اختياري امكانية التكبير و التصغير من  %25الي %400 مقاسات الورق A3 - A4 مسارات الورق  :درجين بسعة  250ورقة للدرج امكانية تغذية االصول اوتوماتيك مسارات الورق  :درجين بسعة  550ورقة للدرج الواحد امكانية الطباعة من خالل الشبكة  -اختياري امكانية السكانر من خالل الشبكة  -اختياري اختياري وحدة الفاكس قاعدة االلة اسفل االدراج ضمان لمدة عام او  20الف نسخة  -ايهما اقرب صيانة مجانية طوال فترة الضمانRicoh Aficio 2027

السعر

 3,750 :جنيه

اسعار الوحدات االختيارية

 وحدة الطباعة من خالل الشبكة -وحدة الفاكس

 350 :جنيه
 350 :جنيه \

وحدة السكانر

 350 :جنيه

اتصل بـــ كايرو كوبي
العنوان  :عمارات العبور – صالح سالم – مدينة نصر – القاهرة
التليفون 24305572 \ 01226520130 :

شاهد المزيد من المنتجات علي موقعنا

2

www.cairocopy.com

Scan

Fax

Copy

Print

مواصفات الماكينة
 السرعة  32صورة في الدقيقة حالة االلة ال تقل عن %75 امكانية التصوير علي الوجهين -اختياري امكانية تغذية االصول اوتوماتيك امكانية التكبير و التصغير من  %25الي %400 مقاسات الورق A3 - A4 مسارات الورق  :درجين بسعة  550ورقة للدرج الواحد امكانية الطباعة من خالل الشبكة  -اختياري امكانية السكانر من خالل الشبكة  -اختياري اختياري وحدة الفاكس قاعدة االلة اسفل االدراج ضمان لمدة عام او  20الف نسخة  -ايهما اقرب صيانة مجانية طوال فترة الضمانRicoh Aficio 2032

السعر

 4,250 :جنيه

اسعار الوحدات االختيارية

 وحدة الطباعة من خالل الشبكة -وحدة الفاكس

 350 :جنيه
 350 :جنيه \

وحدة السكانر

 350 :جنيه

اتصل بـــ كايرو كوبي
العنوان  :عمارات العبور – صالح سالم – مدينة نصر – القاهرة
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مواصفات الماكينة
 السرعة  25صورة في الدقيقة حالة االلة ال تقل عن %75 امكانية التصوير علي الوجهين -اختياري امكانية تغذية االصول اوتوماتيك امكانية التكبير و التصغير من  %25الي %400 مقاسات الورق A3 - A4 مسارات الورق  :درجين بسعة  550ورقة للدرج الواحد امكانية الطباعة من خالل الشبكة  -اختياري اختياري وحدة سكانر اختياري وحدة الفاكس ضمان لمدة عام او 20الف نسخة  -ايهما اقرب صيانة مجانية طوال فترة الضمانRicoh Aficio 3025

السعر

 4,500 :جنيه

اسعار الوحدات االختيارية

 وحدة الطباعة من خالل الشبكة -وحدة الفاكس

 350 :جنيه
 350 :جنيه \

وحدة السكانر

 350 :جنيه

اتصل بـــ كايرو كوبي
العنوان  :عمارات العبور – صالح سالم – مدينة نصر – القاهرة
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مواصفات الماكينة
 السرعة  30صورة في الدقيقة حالة االلة ال تقل عن %75 امكانية التصوير علي الوجهين -اختياري امكانية تغذية االصول اوتوماتيك امكانية التكبير و التصغير من  %25الي %400 مقاسات الورق A3 - A4 مسارات الورق  :درجين بسعة  550ورقة للدرج الواحد امكانية الطباعة من خالل الشبكة  -اختياري اختياري وحدة سكانر اختياري وحدة الفاكس ضمان لمدة عام او 20الف نسخة  -ايهما اقرب -صيانة مجانية طوال فترة الضمان

Ricoh Aficio 3030

السعر

 4,750 :جنيه

اسعار الوحدات االختيارية

 وحدة الطباعة من خالل الشبكة -وحدة الفاكس

 350 :جنيه
 350 :جنيه \

وحدة السكانر

 350 :جنيه

اتصل بـــ كايرو كوبي
العنوان  :عمارات العبور – صالح سالم – مدينة نصر – القاهرة
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