
Smartfon. 

Najbardziej powszechny aparat 

fotograficzny. 

Mają go wszyscy i wszędzie. Zwłaszcza 

młoda generacja. Wszystkie smartfony 

na świecie gromadzą zapewne 

więcej zdjęć niż zostało kiedykolwiek 

wydrukowane dotychczas…

Kodak Picture Kiosk. 

Najbardziej powszechne i znane 

urządzenie do pobierania zdjęć 

ze smartfonów i przenoszenia ich 

do natychmiastowego wydruku. 

Oferuje kilka różnych form transmisji 

danych: kable USB, Bluetooth, Wifi, 

Airprint etc.

Kodak Picture Kiosk G4XL to pomost 

między Tobą, a pokładami zdjęć 

zmagazynowanymi w smartfonach. 

Młoda generacja i nie tylko chce 

naprawdę drukować swoje zdjęcia! 

Musi tylko znaleźć kiosk Kodak. 

Przodują w tym kobiety i żeńska 

młodzież. Musisz im to umożliwić.

Działaj my Ci pomożemy! 

Sięgnij do pokładów zdjęć 
w smartfonach - nie daj sobie 
odebrać młodej klienteli!
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Kodak Picture Kiosk G4XL, dysk SSD z najnowszą wersją 
oprogramowania SV 10.0 (*)
* kiosk po regeneracji, ekran bez dotyku z myszką

899,00 zł (netto + VAT)

Zestaw: Nowa drukarka Kodak K305 + Kodak Picture Kiosk G4XL, 
dysk SSD z najnowszą wersją oprogramowania SV 10.0 (*)
* kiosk po regeneracji, ekran bez dotyku z myszką 

Opcja: zamiast kiosku 2 kartony mat. eksploatacyjnych 
(papier/folia = 1.280 szt. zdjęć w formacie 10x15cm)

3.500,00 zł (netto + VAT)

Dysk SSD z najnowszą wersją oprogramowania SV 10.0
* dysk wraz usługą wymiany bez ingerowania w ustawienia urządzenia

349,00 zł (netto + VAT)
499,00 zł (netto + VAT)*

Pendrive z aktualizacją oprogramowania 
do najnowszej wersji SV 10.0 (*)
* sprawdź wersję oprogramowania i skontaktuj się z nami, aby potwierdzić 

kompatybilność ze swoim urządzeniem

199,00 zł (netto + VAT)

Biały postument metalowy na kiosk i drukarkę (używany)

359,00 zł (netto + VAT)


