
ПЕЧАТАЙ ЛЕСНО С

НОВИТЕ
СТАНДАРТИ
В СВЕТА
НА ПЕЧАТА!

от създателите на

тонер касетите с 20 годишна история в България 

www.pantum.bg



КОИ СМЕ НИЕ
Ние сме компания, която вече 9 години произвежда печатащи устройства, 
вдъхновени от вашите нужди. Практиката ни е научила, че принтирането 
трябва да е бързо, икономично и лесно за всички. Водени от този 
принцип, както и от професионализма и опита на своите основатели 
(екипите зад Ninestar и техните популярни тонер касети G&G), с времето 
успяхме да наложим продуктите и патентованата си технология за лазерен 
печат в 5 континента по земното кълбо, а основната ни пазарна цел е да 
станем марка номер 5 в света през 2020г.

PANTUM е единственият производител на печатащи устройства в света, 
който предлага и компоненти за рециклиране на някои от своите модели 
консумативи. Целейки гаранция за постоянно високо качество на печата, 
ниска себестойност на копие и ОПАЗВАНЕ на продуктите в дългосрочен 
план, PANTUM предпазва клиентите си от риска от непоправима повреда на 
устройствата при ползване на материали с неясен произход и увреждащо 
продуктите качество. За повече детайли - попитайте вашия доставчик на IT 
продукти и услуги.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ ПРОДУКТИТЕ НА PANTUM?
  - защото са създадени от лидери на пазара
  - защото познават нуждите ви
  -  защото са качествени, икономични и ефективни в дългосрочен план
  - защото предлагат комплексни решения
  -  защото са практични - PANTUМ е първата световно разпозната марка, 

предлагаща собствени компоненти за рециклиране на тонер-касетите си.
  -  защото ниската цена на копие и високото качество на печат са основен 

приоритет 
  -  защото са гъвкави – от избора на консумативи до избора на 

функционалност

НАДЕЖДНИ
всички устройства на 
Pantum са създадени да 
работят безотказно поне 
200 000 страници

КАЧЕСТВЕНИ
патентованите 
технологии на PANTUM 
осигуряват най-високото 
качество на печат

КОМПЛЕКСНИ
цялостно решение 
от консумативите 
до устройствата. 

Собствена серия тонери 
и барабанни модули с 

ресурс от 1500 до 6000 
страници за оптимално 
месечно потребление с 

най-високо качество.

СЪВМЕСТИМИ
с всички  

операционни системи

ГЪВКАВИ
двустранен, мобилен, 
„доверителен“ печат, 
сканиране, копиране, факс 
функция, Wi-Fi и мрежова 
свързаност, специфични 
функции (airprint, morpia, 
NFC)

ЕФЕКТИВНИ
над 20 000 копия месечно с 
ниски цени на отпечатък

ИКОНОМИЧНИ
ниска цена на отпечатък, 
особено с оригиналните 

консумативи на PANTUM

ЛЕСНИ ЗА УПОТРЕБА
лесна и бърза инсталация, 
използване и поддръжкаБЪРЗИ

над 33 копия в минута

НОВО ПОКОЛЕНИЕ ПЕЧАТАЩИ УСТРОЙСТВА, 
СЪЗДАДЕНИ ЗА ВАШИТЕ НУЖДИ:

ОПТИМИЗИРАЙТЕ ПОТРЕБЛЕНИЕТО СИ
  Собствената серия консумативи на PANTUM е създадена за постигане на  

оптимално месечно потребление с възможно най-ниска цена на отпечатък.

ПЕЧАТАЙТЕ С НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО
  Патентованите технологии на PANTUM гарантират перфектно качество!

ПРЕОТКРИЙТЕ НОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕЧАТ
  Принтирайте по най-удобния за вас начин, по всяко време и отвсякъде  с  

Wi-Fi, NPS, Airprint (iOS), Pantum Android App, Google Cloud Print, Mopria и 
останалите функционалности на PANTUM устройствата.

ПЕЧАТАЙТЕ ЦВЕТНО
  Очаквайте ЦВЕТНИТЕ устройства на PANTUM през 2020 г в България.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

  Скорост на печат - до 22 копия формат А4 / 
до 23 копия формат Letter за една минута

  Първо копие след по-малко от 7-8 секунди 

  Процесор - 600 Mhz

  Памет 128 MB

  Максимално месечно натоварване -  
15 000 стр.

  Размери - 337 х 220 х 178 мм

  Тегло - 4,75 кг

  WiFi свързаност

  Функция - печат през мобилен телефон

  Съвместим с Windows, Mac OS, Linux

  Възможност за пълнене на консуматива

P2500W

  Бърз и малък по размер

  Лесен за експлоатация и инсталация

  Компактен, с ниски цени на копието, 
постигнати с гарантираното качество на 
ОРИГИНАЛНИТЕ консумативи

подходящ за: домашни нужди и малки офиси

Print ONLY

22  23

ХАРАКТЕРИСТИКИ

  Скорост на печат - до 33 копия формат А4 / 
до 35 копия формат Letter за една минута

  Първо копие след по-малко от 8,2 секунди

  Автоматичен ДУПЛЕКС печат

  Специфични функции: AIRPRINT, MOPRIA, 
NFC.ANDROID/iOS APPs за мобилни 
устройства

  Отделни (разделени) консумативи - тонер 
и барабан, позволяващи на собственика да 
управлява САМ разходите, в зависимост от 
ритъма на работата си

  Тих печат

  Процесор - 350 Mhz

  Памет 256 MB

  Максимално месечно натоварване -  
60 000 стр.

  Размери - 354 х 334 х 232 мм

  Тегло - 6,8 кг

  WiFi свързаност

  Възможност за мрежова свързаност  
(чрез мрежови кабел)

  Съвместим с Windows, Mac OS, Linux

  Бърз ДУПЛЕКС (двустранен) печат

  Ниско ниво на “Paper Jam” (“захапване на 
лист”) - висока надеждност и лекота при 
работа

  Удобство при работата и пестене на хартия

  Падащи цени на копието, чрез повишаване 
на обема на отпечатаните страници

Print ONLY

P3300DW
подходящ за: малки и средни офиси

Драйвери за 
устройството:

Драйвери за 
устройството:

M6500

M6500W

3 in 1 PRINT/COPY/SCAN

3 in 1 PRINT/COPY/SCAN

подходящ за: домашни нужди и малки офиси

подходящ за: домашни нужди и малки офиси

22  23

22  23

  Печат, сканиране и копиране 

  Лесен за експлоатация и инсталация 

  Компактен, с ниски цени на копието, 
постигнати с гарантираното качество на 
ОРИГИНАЛНИТЕ консумативи 

  Печат, сканиране и копиране

  Лесен за експлоатация и инсталация

  Компактен, с ниски цени на копието, 
постигнати с гарантираното качество на 
ОРИГИНАЛНИТЕ консумативи

ХАРАКТЕРИСТИКИ

  3 in 1: печат, сканиране и копиране 

  Скорост на печат - до 22 копия формат А4 / 
до 23 копия формат Letter за една минута 

  Първо копие след по-малко от 7-8 секунди 

  LCD панел за контрол на работата 

  Процесор - 600 Mhz 

  Памет 128 MB 

  Максимално месечно натоварване -  
20 000 стр. 

  Размери - 417 х 305 х 244 мм 

  Тегло - 7,5 кг

  Съвместим с Windows, Mac OS, Linux

  Възможност за пълнене на консуматива

ХАРАКТЕРИСТИКИ

  3 in 1: печат, сканиране и копиране

  Скорост на печат - до 22 копия формат А4 / 
до 23 копия формат Letter за една минута

  Първо копие след по-малко от 7-8 секунди

  LCD панел за контрол на работата

  Процесор - 600 Mhz

  Памет 128 MB

  Максимално месечно натоварване -  
20 000 стр.

  Размери - 417 х 305 х 244 мм

  Тегло - 7,5 кг

  WiFi свързаност

  Функция - печат през мобилен телефон

  Съвместим с Windows, Mac OS, Linux

  Възможност за пълнене на консуматива

Драйвери за 
устройството:

Драйвери за 
устройството:



ХАРАКТЕРИСТИКИ

  4 in 1: печат, копиране, сканиране, и факс 
функция

  Скорост на печат - до 33 копия формат А4 / 
до 35 копия формат Letter за една минута

  Първо копие след по-малко от 8,5 секунди

  Автоматичен ДУПЛЕКС при печат и 
сканиране

  Функция “Доверителен печат” (Confidential 
Printing) - възможност всеки потребител от 
групата САМ да има достъп до пожеланите 
копия

  Специфични функции AIRPRINT, MOPRIA, 
NFC.ANDROID/iOS APPs за телефон и 
мобилни устройства

  Отделни (разделени) консумативи - тонер 
и барабан, позволяващи на собственика да 
управлява САМ разходите, в зависимост от 
ритъма на работата си

  Процесор - 600 Mhz
  Памет 256 MB
  Максимално месечно натоварване -  

60 000 стр.

  Размери - 415 х 360 х 352 мм

  Тегло - 10,54 кг

  WIFI едностъпкова инсталационна 
процедура

  Възможност за мрежова свързаност  
(чрез мрежови кабел)

  Съвместим с Windows, Mac OS, Linux

ХАРАКТЕРИСТИКИ

  4 in 1: печат, копиране, сканиране, и факс 
функция 

  Скорост на печат - до 33 копия формат А4 / 
до 35 копия формат Letter за една минута 

  Първо копие след по-малко от 8,2 секунди

  LCD панел за контрол на работата 

  Автоматичен ДУПЛЕКС печат 

  Специфични функции AIRPRINT, MOPRIA, 
NFC. ANDROID/iOS APPs за телефон и 
мобилни устройства 

  Отделни (разделени) консумативи - тонер 
и барабан, позволяващи на собственика да 
управлява САМ разходите, в зависимост от 
ритъма на работата си 

  Процесор - 600 Mhz 

  Памет 256 MB 

  Максимално месечно натоварване -  
60 000 стр. 

  Размери - 415 х 365 х 350 мм 

  Тегло - 10,52 кг 

  WIFI едностъпкова инсталационна 
процедура 

  Възможност за мрежова свързаност 
(чрез мрежови кабел)

  Съвместим с Windows, Mac OS, Linux

ХАРАКТЕРИСТИКИ

  3 in 1: печат, копиране и сканиране

  Скорост на печат - до 33 копия формат А4 / 
до 35 копия формат Letter за една минута

  Първо копие след по-малко от 8,2 секунди

  LCD панел за контрол на работата

  Автоматичен ДУПЛЕКС печат

  Специфични, улесняващи потребителя 
функции: AIRPRINT, MOPRIA, NFC. ANDROID/
iOS APPs за мобилни устройства

  Отделни (разделени) консумативи - тонер 
и барабан, позволяващи на собственика да 
управлява САМ разходите, в зависимост от 
ритъма на работата си

  Процесор - 525 Mhz

  Памет 256 MB

  Максимално месечно натоварване -  
60 000 стр.

  Размери - 415 х 365 х 350 мм

  Тегло - 10,46 кг

  WiFi свързаност

  Възможност за мрежова свързаност 
(чрез мрежови кабел)

  Съвместим с Windows, Mac OS, Linux

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  3 in 1: печат, сканиране и копиране 

  Скорост на печат - до 22 копия формат А4 / 
до 23 копия формат Letter за една минута 

  Първо копие след по-малко от 7-8 секунди 

  LCD панел за контрол на работата 

  Процесор - 600 Mhz 

  Памет 128 MB 

  Максимално месечно натоварване -  
20 000 стр. 

  Размери - 417 х 305 х 301 мм 

  Тегло - 8,5 кг 

  WiFi свързаност

  Възможност за мрежова свързаност 
(чрез мрежови кабел)

  Функция - печат през мобилен телефон

  Съвместим с Windows, Mac OS, Linux

  Възможност за пълнене на консуматива

M7300FDW

M7200FDWM6550NW

  Печат, копиране, сканиране от двете страни 
на листа и факс функция

  Бърз автоматичен ДУПЛЕКС печат
  3.5” Colour Touch Screen LCD панел за 

управление

  Висока скорост на работа при всички 
режими

  Ниско ниво на “Paper Jam” (“захапване на 
лист”) - висока надеждност и лекота при 
работа

  Удобство при работата и пестене на хартия

  Падащи цени на копието, чрез повишаване 
на обема на отпечатани страници

  Печат, копиране, сканиране и факс функция 

  Бърз ДУПЛЕКС (двустранен) печат 

  Висока скорост на работа при всички 
режими 

  Ниско ниво на “Paper Jam” (“захапване на 
лист”) - висока надеждност и лекота при 
работа 

  Удобство при работата и пестене на хартия 

  Падащи цени на копието, чрез повишаване 
на обема на отпечатани страници

  Печат, копиране и сканиране

  Бърз ДУПЛЕКС (двустранен) печат

  Ниско ниво на “Paper Jam” (“захапване на 
лист”) - висока надеждност и много лекота 
при работа

  Висока скорост на копиране 

  Удобство при работата и пестене на хартия

  Печат, сканиране и копиране 

  Лесен за експлоатация и инсталация 

  Компактен, с ниски цени на копието, 
постигнати с гарантираното качество на 
ОРИГИНАЛНИТЕ консумативи

4 in 1

4 in 13 in 1

PRINT/COPY/SCAN/FAX

PRINT/COPY/SCAN/FAX

3 in 1 PRINT/COPY/SCAN

PRINT/COPY/SCAN

подходящ за: малки и средни офиси

подходящ за: малки и средни офиси

M7100DW
подходящ за: малки и средни офиси

подходящ за: малки и средни офиси

Драйвери за 
устройството:

Драйвери за 
устройството:

Драйвери за 
устройството:

Драйвери за 
устройството:



ПЕЧАТАЙ ЛЕСНО С
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УСТРОЙСТВО

КОНСУМАТИВ

www.pantum.bg

Можете да закупите вашето устройство от доверения 
ви доставчик на ИТ услуги и хардуер.
Гаранцията на устройствата е 1 година със 
стриктното ползване на оригиналните консумативи.
При евентуални сервизини проблеми се обърнете към 
доставчика на устройството.

Разберете 
повече за 
устройствата 
в youtube 
канала на 
PANTUM


