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Associació de Farmàcies 
de Barcelona

Condicions socis AFB:

• Les farmàcies sòcies de l’AFB 
gaudeixen de tarifes preferents 

• En donar-se d’alta a Todo Oficina 
gaudirà de l’enviament gratuït durant 1 
any per comandes de qualsevol import.
(L’enviament a les farmàcies de fora 
de Barcelona Ciutat serà gratuït per 
a comandes de 60 € o superiors.

Informació general
Posem a la seva disposició tot el material 
que la seva Oficina de Farmàcia pugui 
necessitar amb la més àmplia selecció de 
primeres marques a més d’una extensa 
gamma en marca pròpia, tot garantint la 
màxima qualitat i el preu més competitiu.
Així mateix, li oferim un catàleg general, 
catàlegs sectorials i una revista amb 
promocions i ofertes en més de 1.000 
articles.
També pot comptar amb atenció personalit-
zada amb professionals que l’atendran i as-
sessoraran en la seva gestió de compres.
Disposem també d’exposició i venda direc-
ta del material al nostre local comercial.

Pressupostos sense compromís
Realitzem pressupostos a mida, sense 
compromís, sobre mobiliari i cadires, 
impressió, regals d’empresa,etc.

Enviament
Enviament de comandes urgents en 24 
hores (rebudes abans de les 19:00).

Muntatge de mobiliari gratuït
Instal·lació i muntatge totalment gratuïts.

Horari d’atenció al públic 
De dilluns a divendres de 9:00 a 20:00 
hores, i els 365 dies de l’any a través del 
nostre web: www.todooficina.net



 

 

SERVICIO DE IMPRESIÓN TODO EN 
UNO - HP M477FNW 

Tipo de dispositivo: Fax / fotocopiadora / impresora / escáner 

Velocidad: 27 ppm 

Tecnología de impresión: Laser - color 

Tamaño diagonal de la pantalla: 4.3 

Características de la pantalla: Pantalla sensible al tacto 

Disponibilidad de la conexión del PC: Si 

Conation PC: USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), host USB 

Preparado para AirPrint: Si 

Funciones de máquina de oficina: Imprimir desde unidad flash USB, 

grabar en unidad flash USB, de escáner a correo electrónico, HP ePrint, 

guardar en carpeta, buscar en la Nube, impresión directa inalámbrica, 

Instant-on Technology, certificado Mopria, Google Cloud Print 2.0 

 

 

 

 

PAGA SOLO UNA 
CUOTA MENSUAL Y 

OLVÍDATE DEL 
RESTO 

 

29,90 € AL 

MES 

 

 pag  

 

  
60 Cuotas 

 
Cada copia B/N a 0,0995 

€/Pág. 
 

Cada copia color a 0,0735 €/ 
Pág. 

  

EN EL PRECIO ESTÁ 
INCLUIDO: Maquina, 

consumibles, piezas, servicio 
de monitorización y servicio 

técnico 

 

 


