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PREDSTAVITEV

OKI MB400

OKI povečuje tržni delež
..OKI Printing Solutions serija multifunkcijskih naprav MB400 združuje črno-belo tiskanje in kopiranje, barvno in mono skeniranje,
analogno faks napravo, in »skeniranje-na-naslov« zmogljivosti..

Ta cenovno dostopna, kompaktna ter mrežna
MF naprava omogoča izdelavo profesionalnih
dokumentov s hitrostmi, ki večajo produktivnost, in učinkovitostjo, ki prilagaja proračun,
katerih distribucija poteka z lahkoto, prek preprostih, uporabniku prijaznih korakov.
Vsi trije modeli serije MB400 natisnejo prvo
stran v manj kot šestih sekundah in dostavijo do
30 jasnih in ostrih strani na minuto ter do 22 ko-

pij na minuto. Za pomoč pri nadzorovanju
stroškov prihajajo vsi modeli serije MB400 z
možnostjo dvostranskega (duplex) tiskanja
standardno, kar je dober ukrep za prihranek papirja. Za nadaljnje prihranke so pri OKIju poskrbeli z možnostjo menjave samo tonerja.

Skupna raba datotek in dokumentov, kot
bi mignil

Svoj dokument lahko položimo na optično-bralno
površino, ali pa v 50-listni samodejni podajalnik
dokumentov (ADF) in že lahko skeniramo v črnobeli ali barvni tehniki. Dokument lahko nato shranimo in pošljemo v elektronski obliki v mapo na
našem računalniku, omrežju ali na FTP mesto, kot
prilogo na e-poštni naslov, ali kot faks sporočilo.
Modela MB470 in MB480 ponujata robustne faks
lastnosti, vključno z dvojnim dostopom (skeniranje faksov v pomnilnik pri pošiljanju ali sprejemanju), »one-touch« klicanje, značilno zvonjenje,
posredovanje faks sporočil in podporo za LDAP.

Enostavno upravljanje z dokumenti
Med standardnimi pripomočki, ki prihajajo s serijo
multifunkcijskih naprav OKI MB400, so PaperPort
in OmniPage. PaperPort je vodilna v industriji nagrajena programska oprema, ki omogoča lažje organiziranje skeniranih datotek, kar produktivnost
še poveča. S svojim intuitivnim, »thumbnail«

(vzorčna sličica) osnovanim vmesnikom, nam PaperPort omogoča shranjevanje vseh skeniranih
dokumentov v formatu PDF ali JPEG, ki pa so nato
hitro na voljo za arhiviranje in izmenjavo.
Funkcija OmniPage pretvori optično prebrane
dokumente in datoteke PDF v urejevalne tipe
datotek (editable), ki jih uporabljajo aplikacije
kot so Microsoft Word, Excel, Adobe Acrobat ali
HTML datoteke. 
(P.R.)

Ključne karakteristike serije OKI MB400
• Profesionalne in dostopne rešitve: tiskanje,
kopiranje, optično branje in faks
• Vsestranski, zanesljiv in enostaven za
uporabo
• Kompaktna oblika, idealna za majhne pisarne ali majhne delovne skupine
• Notranja Ethernet povezljivost standardno
• Črno-belo tiskanje s hitrostjo do 30 str/min,
kopiranje s hitrostjo do 22 str/min
• Dvostransko tiskanje standardno
• Digitalno kopiranje z zoom in multi-copy
funkcijo
• Barvno
skeniranje
z
»pošlji«
funkcionalnostjo
• 50-listni samodejni podajalnik dokumentov
• Nadgradljiv pomnilnik in kapaciteta papirja

do 1066 zn./sec.
Barvne in črnobele
večfunkcijske naprave
OKI B2500/2520/2540 MFP
OKI C3520/3530/MC560/MC860 MFP
OKI C9850 MFP
PRINT COPY SCAN FAX

OKI C3000/5000/700/800/9000
črnobeli digitalni tiskalniki
12-36 str./min. v barvah
OKI B2000/400/6000/930
20-40 str./min. č/b
18-50 str./min.
tudi z originalnim
Adobe PostScript 3
format do A3+ in do 1200 mm dolžine
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www.racunalniske-novice.com

500-2000 linij/min.
na navaden papir

UVOZNIK IN DISTRIBUTER:
MIKRO ING trade d.o.o.
Rojčeva ulica 24, LJUBLJANA

Tel.: 01 544-33-82
E-mail: mikroing@mikroing.si

www.mikroing.si
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