
Heeft u hoge afdrukkosten? Dan is een 
printer uit onze Lexmark BSD-contract-
printerserie een aantrekkelijk alternatief. 

Lexmark BSD-contractprinters zijn betrouwbaar, 

uitvoerig getest, zeer scherp geprijsd en hebben lage 

afdrukkosten per pagina. CompuGroup Medical biedt 

u de mogelijkheid om zeer voordelige originele toners 

en imaging units af te nemen. Hieraan zit enkel een 

onderhoudscontract van 48 maanden verbonden. Dit 

garandeert u dat de printer gedurende de looptijd 

functioneel blijft (of wordt vervangen). U hoeft zich 

daarbij niet te committeren aan een minimaal print-

volume zoals bij de meeste contractprinters.

✓	Goedkopere consumables
 Verbruiksmaterialen zijn tot 30% voordeliger.

 

✓ Geen afnameverplichting
 Minder printen verlaagt uw kosten nog verder.

✓ Gemak op ieder moment
 U wordt geheel ontzorgd door automatische  

 toezending als de toner bijna op is.

BESPAAR
TOT WEL

30%

Bespaar eenvoudig 
op uw printkosten



Lexmark M1342 Laserprinter

•  Lichte printer met de mogelijkheid voor een extra bak.
•  2-regelig zwart-wit (APA) LCD display.
•  Dubbelzijdig afdrukken.
•  Praktisch in gebruik.
•  Standaard invoer capaciteit 250+100 vel (multifunctionele feeder). 
 Uitvoercapaciteit: 150 vel.
•  Afdruksnelheid tot 40 ppm.
•  Afmetingen (b x d x h): 37 x 43 x 23 cm (diepte inclusief kabels).

Lexmark M3250 Systeemprinter 

• Middenklasse systeemprinter met de mogelijkheid voor extra bakken.
•  Lexmark e-Task 10,9 cm kleuren touchscreen.
•  Dubbelzijdig afdrukken.
• Standaard invoer capaciteit: 550+100 vel. Uitvoercapaciteit: 250 vel.
•  Afdruksnelheid 47 ppm.
• Afmetingen (b x d x h): 40 x 45 x 31 cm (diepte inclusief kabels).

Voor praktijk, 
backoffice 
en apotheek

Lexmark XM1342 Multifunctional Laserprinter

• Lichte multifunctional printer met de mogelijkheid voor een extra bak.
•  2.8 inch (7.2 cm) LCD touch panel.
•  Dubbelzijdig afdrukken.
• Uitgerust met een fax-, kopieer- en scanfunctie. Scanbestemmingen e-mail,  
    FTP, USB of op het netwerk aangesloten computer.
• Standaard invoer capaciteit: 250+100 vel (multifunctionele feeder).
 Uitvoercapaciteit: 150 vel.
•  Afdruksnelheid tot 40 ppm.
• Afmetingen (b x d x h): 42 x 40 x 34 cm (diepte inclusief kabels).

Voor het lichte(re) 
printwerk 
in de praktijk

Lexmark XM3250 Multifunctional Laserprinter

• Multifunctionele printer met de mogelijkheid voor extra bakken.
•  Lexmark e-Task 17,8 cm kleuren touchscreen.
•  Dubbelzijdig afdrukken.
• Uitgerust met een fax-, kopieer- en scanfunctie. Scanbestemmingen e-mail,
    FTP, USB of op het netwerk aangesloten computer.
• Standaard invoer capaciteit: 550+100 vel. Uitvoercapaciteit: 250 vel.
•  Afdruksnelheid tot 40 ppm.
• Afmetingen (b x d x h): 48 x 52 x 56 cm (diepte inclusief kabels).

Voor praktijk, 
backoffice 
en apotheek

Vraag een vrijblijvende offerte aan via 088-3876433 (optie 1) of verkoop.nl@cgm.com

Voor praktijk, 
spreekkamer 
en frontoffice

Voor apotheek 
en groot medisch 
centrum

Lexmark BSD M5255dn Laserprinter

•  Grote, krachtige systeemprinter met de mogelijkheid voor extra bakken.
•  Lexmark e-Task 10,9 cm kleuren touchscreen.
•  Dubbelzijdig afdrukken.
•  Lage afdrukkosten.
•  Standaard invoer capaciteit: 650 vel. Uitvoercapaciteit: 550 vel. 
 Het proces voor het afdrukken van receptbriefjes kan de hele werkdag 
 onafgebroken doorlopen.
•  Afdruksnelheid 52 ppm.
•  Afmetingen (b x d x h): 43 x 51 x 42 cm (diepte inclusief kabels).

Overzicht van onze Lexmark BSD-contractprinters


