PREDSTAVITEV

OKI večnamenske naprave vse, kar pisarna potrebuje
..Novinca se ponašata s pestro paleto funkcij, med katerimi najdemo
barvno in črno-belo tiskanje, skeniranje, kopiranje, faksiranje ipd..
OKI je predstavil dve novi večnamenski napravi, poimenovani C5510 in C5540. Oba
modela sta namenjena uporabi v manjših in
srednje velikih podjetjih, kjer bosta zaposlene navdušila s hitrim in zanesljivim delovanjem, direktorja pa s cenovno ugodnim
izpisom ter vzdržljivostjo.

C5510
OKI C5510 je vstopni model nove serije večnamenskih naprav podjetja OKI. Novinec se
ponaša s pestro paleto funkcij, med katerimi najdemo barvno in črno-belo tiskanje,
skeniranje, kopiranje, faksiranje ipd. C5510
lahko v eni minuti natisne 12 barvnih in 20
črno-belih strani. Kot se za večopravilno napravo spodobi, je C5510 zmožen tudi skenirati dokumente v ločljivosti do 1.200*600
dpi. Skenirane dokumente lahko nato tudi
natisnemo, pošljemo na poljuben elektronski naslov, shranimo na FTP strežnik ali le
arhiviramo. Avtomatski podajalnik papirja
nam bo delo še olajšal, saj bo namesto nas
v napravo vstavil do 50 listov papirja brez
našega posredovanja. OKI-jevemu novincu
ni tuje niti delo kopirne naprave, saj zna
kopirati dokumente s hitrostjo 12 barvnih in
20 črno-belih strani na minuto, prav tako v
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ločljivosti 1.200*600 dpi. Lahko izberemo
tudi med povečanjem in pomanjšanjem
kopirane vsebine v razponu od 25 do 400
odstotkov. C5510 ima vgrajen tudi faksirni
modul, tako da je omogočeno tudi pošiljanje in prejemanje faksov. V večopravilno napravo C5510 lahko vstavimo do 300 listov
papirja, v dodatni zunanji podajalnik papirja
pa še 100 listov. Na izhodu je prostora
za do 250 listov. Uporabnikom je na voljo
standardni (do 3.000 strani) in visokokapacitetni (do 5.000 strani) toner. Poleg same
zmogljivosti se OKI-jev novinec ponaša še
z enostavnim upravljanjem, za katerega
ima veliko zaslug priložena programska
oprema ScanSoft PaperPort, katere del je
tudi modul za optično prepoznavo pisave
(OCR), ki nam bo natisnjen tekst prevedel
v računalniško obliko. Predvidena mesečna
obremenitev naprave je do 35.000 strani.

C5540

bi za hitrejše tiskanje. Tako lahko C5540 v
minuti natisne 16 barvnih ter 24 črno-belih
strani. Podpira standardne tiskalniške jezike
PCL 5c, PCL6 in Postscript 3 ter je namenjen višji mesečni obremenitvi, ki znaša do
50.000 strani. Poleg standardnega prostora
za liste (300 listov v enoti in 100 v zunanjem
podajalniku) je mogoče dokupiti še dodaten
podajalnik listov, v katerega lahko shranimo
še dodatnih 530 listov. Za model C5540
lahko dokupimo tudi modul, ki omogoča
samodejno obojestransko tiskanje (Duplex
enota). Potrošni material je v osnovi enak
kot pri predhodniku, prav tako za upravljanje
skrbi enaka programska oprema (ScanSoft
PaperPort). Obe večopravilni napravi se
na računalnike lahko priključita preko USB
2.0 vodila in tudi preko računalniške mreže.
OKI-jevi gonilniki bodo poskrbeli za brezhibno delo v operacijskih sistemih Windows
98 SE, Millennium, 2000, XP, Mac OS 8.8
in Mac OS X.

Kot je pri OKI-ju v navadi, lahko v vsakem
segmentu njihove ponudbe poleg osnovnega kupimo še nadstandardni model.
Poimenovali so ga kar C5540 in se od predhodnika razlikuje v nekaj podrobnostih. Ena
od njih je hitrejši vgrajen procesor, ki poskr-

Za več informacij o OKI-jevih novincih in
ostalih modelih iz njihove ponudbe pa se
bomo obrnili na uradnega zastopnika, prodajalca in serviserja podjetje Mikroing Trade
iz Ljubljane (www.mikroing.si).
(P.R.)
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