PRINTEN
op kantoor

Whitepaper zakelijk printen

UW PRINTERPARK

verdient aandacht van dé specialist
Voor u ligt de eerste uitgave van onze

Dit zijn enkele ontwikkelingen waar wij als

whitepaper zakelijk printen.

team trots op zijn en waar u als klant van

Onze specialisten zijn dagelijks bezig

profiteert.

met het adviseren van de juiste toneren inktcartridges voor uw printer. Ook

Ook zijn we trots op de kwaliteit van

adviseren wij zakelijke gebruikers op het

ons huismerk. Wij zijn continu bezig om

gebied van kostenbesparing, bijvoorbeeld

ons assortiment te vergroten en voor

door gebruik te maken van ander papier

alle printers voordelige en betrouwbare

of onze huismerk producten.

huismerk inkt- of tonercartridges te
ontwikkelen.

PrintAbout.nl is de PrinterSpecialist van
de Benelux. Het aantal klanten passeerde

Ik wens u veel leesplezier en tot ziens op

onlangs de 500.000! Onze gemiddelde

PrintAbout.nl.

klantbeoordeling ging van een 8,7 in 2015
naar een 9.3 op dit moment! Waar u
eerder tot 21.00 uur kon bestellen om uw
pakket de volgende dag in huis te hebben,
kan dat nu tot 23.00 uur, zelfs op zondag.
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Martijn Hallewas

Directeur - eigenaar
PrintAbout.nl
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TIPS

van dé printerspecialist

Afdrukken op hoge kwaliteit is belangrijk. Geen strepen of wazige afdrukken. Goed
onderhoud is essentieel. Om uw printer zo goed mogelijk te onderhouden en hiermee
de levensduur te vergroten, hebben onze PrinterSpecialisten enkele tips voor u op een
rijte gezet.
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Als er strepen op uw afdrukken
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Wilt u besparen op het drukken

komen betekent dit niet

van producten in uw huisstijl?

altijd dat de inkt / toner op is.

Denk aan een printer die randloos

Probeer uw printer met een

print voor bijvoorbeeld briefpapier

reinigingsprogramma te reinigen,

of enveloppen.

dit verhelpt vaak het probleem.
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Voorkom uitdroging van
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Met het kiezen van de juiste

inktcartridges door de printer niet

printer bespaart u zowel op de

in de zon te zetten en de cartridges

aanschafprijs als ook op de kosten

niet op warme plekken te bewaren.

voor inkt / toners. Gebruik hiervoor
de keuzehulp op PrintAbout.nl.
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Om overzicht te houden welke
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Als u geen onverwachte kosten

printers u heeft kunt u in uw

wenst en uw inkt/toners

account op PrintAbout.nl uw

automatisch wilt laten opsturen,

printers toevoegen en hiervoor

kunt u kiezen voor het leasen van

gemakkelijk de juiste supplies

een printer. Op printabout.nl/lease

bestellen.

vindt u meer informatie.
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ONS HUISMERK
hoge kwaliteit, lage prijs
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 Levenslange garantie

 Vaak meer inhoud dan origineel

 Gemiddeld 50% voordeliger

 Uitstekende kwaliteit

 Klanten waarderen ons huismerk met een 9,0!

 Beter voor het milieu
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Kwaliteit
De kwaliteit van onze PrintAbout huismerk cartridges is uitstekend. Uit onafhankelijk
TrustPilot onderzoek blijkt dat onze klanten ons huismerk waarderen met een 9,0!
Zowel voor uw gewone dagelijkse afdrukken als voor uw fotoprints doet de kwaliteit
niet onder voor originele cartridges.
Wij zijn zelfs zo overtuigd van de kwaliteit, dat wij een “100% levenslange garantie”
op ons huismerk bieden. De “100% levenslange garantie” geldt voor inkt- en toner
cartridges van het PrintAbout huismerk.

Goedkoper + meer inhoud
Onze huismerk cartridges zijn goedkoper dan de originele cartridges. Gemiddeld
bespaart u 50% t.o.v. de originele cartridges. Wij bieden onze huismerk cartridges ook
vaak in voordeelbundels aan. Hierbij ontvangt u nog extra korting bovenop de lage prijs.
PrintAbout huismerk cartridges worden volledig gevuld, zodoende krijgt u meer inhoud
voor een lagere prijs. Daardoor kunt u langer door printen en zo bespaart u niet alleen,
maar helpt u ook het milieu.

Garantie
Op de huismerk inkt- & tonercartridges van PrintAbout heeft u 100% garantie,
levenslang. Mocht u toch niet tevreden zijn over onze huismerk producten, dan zoeken
we altijd naar een oplossing zodat u naar volle tevredenheid kunt printen.
 printabout.nl/huismerk
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ZAKELIJKE PRINTERS
de beste zakelijke printers

Een goede zakelijke printer print snel, voordelig en staat altijd klaar om u te voorzien
van een haarscherpe afdruk. Onze PrinterSpecialisten hebben de top 3 zakelijke printers
voor u geselecteerd. U vindt ons complete aanbod op www.printabout.nl/printers.

HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw
 Printen, Scannen, Kopiëren, Faxen
1

 Afdruksnelheid kleur: 27 ppm
 Draadloos afdrukken via WiFi
 USB, Netwerkaansluiting, WiFi aansluitingen

Brother DCP-9020CDW
 Printen, Scannen, Kopiëren
2

 Afdruksnelheid kleur: 18 ppm
 Duplex afdrukken
 USB, Netwerkaansluiting, WiFi aansluitingen

HP Color LaserJet Pro M252dw
 Printen
3

 Afdruksnelheid kleur: 17 ppm
 Draadloos afdrukken via WiFi
 USB, Netwerkaansluiting, Wifi aansluitingen
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WELKE PRINTER?

onze specialisten helpen met zoeken

PrintAbout.nl heeft een groot aanbod aan printers. Om u te helpen met kiezen hebben
wij een keuzehulp ontwikkeld waarbij u een aanbod te zien krijg op basis van de door u
ingevulde wensen en specificaties. Als u hier niet uitkomt geven onze PrinterSpecialisten
u graag een persoonlijk advies op maat!

Keuzehulp op PrintAbout.nl
1.

Ga naar PrintAbout.nl/keuzehulp

2.

Volg het stappenplan om uw wensen kenbaar te maken

3.

Ons systeem zoekt naar de printers die het beste binnen uw
organisatie passen

Onze specialisten helpen u
Heeft u liever persoonlijk advies? Onze PrinterSpecialisten helpen u graag
met het kiezen van de juiste printer.
 +31 - 182 61 86 30
 sales@printabout.nl

Stefan

PrinterSpecialist

TIP
Bestel een printer als totaalpakket
en bespaar tot 15% op printersupplies.
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TOT ZIENS!

Wij zien u graag terug op PrintAbout.nl

