OCR Software
Readiris™
Pro 15
v hodnotě
2 700 Kč†

NYNÍ S MIMOŘÁDNOU
ČASOVOU ÚSPOROU

RYCHLE KONVERTUJTE A UPRAVUJTE DOKUMENTY

†pouze s vybranými tiskárnami Canon

PŘEVEĎTE SVÉ
DOKUMENTY A
ZAMĚŘTE SE NA
TO, CO MÁTE RÁDI

Malé podniky jsou postaveny na vášni, ne na
papírování. Z tohoto důvodu do 21. května 2017
bezplatně přidáváme k vybraným tiskárnám a
skenerům Canon MAXIFY a i-SENSYS software
Readiris™ Pro 15*.
Tento OCR software, který se obvykle nabízí za cenu
2 700 Kč, šetří Váš čas a peníze, takže ať už máte vášeň
pro cokoliv, můžete se vrátit k tomu, co máte rádi.
•	
Skenujte, komprimujte a nahrávejte dokumenty
přímo do cloudových úložišť, abyste k nim měli
kdykoliv a odkudkoliv přístup.
•	
Pomocí funkce OCR rychle převádějte dokumenty
na editovatelné soubory.
•	
Díky naší 3leté záruce získáte pocit klidu, který vám

umožní soustředit se na své podnikání.
letá

Promo
záruka

MODELY ZAHRNUTÉ
DO PROMO AKCE
i–SENSYS MF729Cx
Malý půdorys, velké možnosti
• Duplexní podavač dokumentů na 50 listů
s rychlostí tisku, kopírování a faxování až
20 str./min zvyšuje produktivitu.
• Díky barevné dotykové obrazovce a
cloudovému a mobilnímu tisku či tisku
prostřednictvím technologie NFC nestojí
práce žádnou námahu.
• Vyměnitelné kazety „vše v jednom“ a
krátká doba zahřívání znamenají větší
pohodlí.
• Výkonné skenování vám umožňuje
dokumenty rychle digitálně uložit a sdílet.
i–SENSYS MF515x
Rychlost, flexibilita a profesionální kvalita
• Automatický oboustranný tisk o rychlosti
40 str./min s technologií Quick First-Print
šetří čas a peníze.
• Barevná dotyková obrazovka a cloudový
tisk usnadňuje práci v kanceláři i mimo ní.
• Zabezpečený tisk s kódem PIN chrání
důvěrné dokumenty tištěné z mobilních
zařízení.
• Zaznamenávejte, digitalizujte a sdílejte
dokumenty prostřednictvím vašeho
oblíbeného cloudového úložiště.
MAXIFY MB5450 Series
Účinný výkon bez kompromisů pro malé
kanceláře.
• Jednoprůchodové, oboustranné
skenování a doba vytištění prvního
výtisku za šest sekund urychluje vaši
práci.
• Vysoce kvalitní inkoust odolný proti otěru
pro všechny formáty od A4 po doklady
zjednodušuje život.
• Díky 8,8cm barevné dotykové obrazovce
a připojení Wi-Fi a Ethernet pracujete tak,
jak vám to vyhovuje.
• Nízká spotřeba energie a výtěžnost
2 500 stran černobíle a 1 500 barevně
drží vaše náklady dole.
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VYBRANÉ
TISKÁRNY

MAXIFY
iB4150
MB5450
MB5455***

i-SENSYS
MF226dn
MF229dw
MF244dw
MF247dw
MF249dw
MF411dw
MF416dw
MF623Cn
MF628Cw
MF724Cdw
MF728Cdw
MF729Cx
MF512x**
MF515x**
** N
 a tyto tiskárny se
nevztahuje naše akční
nabídka 3leté záruky.
*** Model MB5455 – není
dostupný pro CZ a SK.

JAK PRODUKT ZÍSKAT
Kupte si tiskárnu Canon
zahrnutou v nabídce

Zaregistrujte se na
www.canon.cz/iris-promo/

Stáhněte si svůj OCR software
Readiris™ Pro 15

Chcete-li se o této nabídce dozvědět více, navštivte naši webovou
stránku www.canon.cz/iris-promo/ a vraťte se k tomu, co děláte rádi.
*Do akce můžeme zahrnout nové modely, ale její ukončení zůstává takové,
jak je ustanoveno v podmínkách. Akční nabídka sady společnosti Canon
se softwarem Readiris™ Pro 15 se vztahuje na zvolené evropské produkty
zakoupené mezi 21. 10. 2016 a 21. 5. 2017. Produkty zahrnuté do akční
nabídky musí být zaregistrovány do 30 dnů od data zakoupení. *Nabídka
podléhá plnému znění Podmínek – viz www.canon.cz/iris-promo/

