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PREDSTAVITEV

OKI C801 in C821

Varčno tiskanje za male in velike
..Oki printing solutions v seriji c800 predstavlja dva novinca, malčka c801 in tiskarskega mojstra c821..

ta barvnega tiskanja, ki kljub A3 formatu pisarni odvzame manj prostora kot podobni tiskalniki. Kot nalašč bo torej tistim podjetjem, ki
tiskajo v A3 formatu in ne želijo kupovati
dragih in velikih A3 naprav.

OKI C801/C821
• A4: 22 str/min barvno in 32 str/min čb
• A3: 12 str/min barvno in 17 str/min čb
• TTFP: 9,5 sekund čb in 10 sekund barvno
• Ločljivost: 1200 x 600 dpi
• Standardni vnos listov: 400 (največ 1460)
• Sistem tiskalnika: Windows/Mac Hostbased Printing System (C801);
• PCL and PostScript emulation (C821)

Visoka kvaliteta tiskanja

Eden od vodilnih proizvajalcev na področju visoko zahtevnega pisarniškega trga, OKI Printing
Solutions, je z novima modeloma tiskalnikov serije C800 tokrat poskrbel tako za mala kot tudi za
velika ter zahtevna podjetja. Modela C801 in C821
odlikujeta predvsem varčnost in visoka kvaliteta
tiskanja, kar je v današnjem času že nujnost.

Oba modela odlikujejo microfine High Definition tonerji, ki omogočajo natančno tiskanje
vseh podrobnosti v živahnih barvah. Medtem
ko samodejna avtokalibracija poskrbi za želeno
skladnost od prve do zadnje natisnjene strani,
bo Photo Enhance funkcionalnost zagotovila
ostre in fotografijam podobne slike.
Prek gostiteljsko zasnovanega tiskarskega sistema,
ki deluje tako v okolju Windows kot tudi Mac, lahko tiskamo tudi neposredno iz različnih aplikacij.    

Mali in varčen C801

Prilagodljivost formata

Novinec v OKI-jevi seriji C800 je majhen in na
prvi pogled povsem običajen tiskalnik za mala
podjetja, ki večinoma tiskajo v A4 formatu,
čeprav malček za nizko ceno omogoča tiskanje
tudi v formatu A3. Njegova prednost je predvsem v visoki kvaliteti tiskanja in hitrosti, ki je
višja kot pri nekaterih drugih A3 tiskalnikih.

Prednost tiskalnikov C801 in C821 se kaže v širokem
razponu formata, ki ga lahko natisneta – od velikosti razglednice, do plakata v velikosti 1,2 metra.
Tiskamo lahko na različne materiale, od lahkega
papirja do srednje trde lepenke. C821 se ponaša še
s funkcijo samodejnega obojestranskega tiska.

C821 – mojster na svojem področju

Učinkovit nadzor in čim manjši stroški so danes
glavni vodili podjetij. OKI jim v novi liniji C800

Mojstra v skupini C800 odlikuje visoka kvalite-

Kontrola stroškov ter nadzor

ustreže s tremi vgrajenimi orodji (Print Control ,
PrintSuperVision , Colour Access Policy Manager), ki omogočajo sproten nadzor in upravljanje nad porabo ter stroški tiskanja kar preko spletnega brskalnika, dodeljevanje pravic barvnega
tiska in še bi lahko naštevali.

Odlična zanesljivost
Predstavljena modela uporabljata zanesljivo
digitalno LED tehnologijo in nudita možnost
dodatnih papirnih zabojnikov, ki skupaj zagotavljata hitro in nemoteno delo v pisarni.
C801 in C821 sta zanesljiva in dovršena tiskalnika primerna za manjša in velika podjetja. Če
razmišljate o učinkoviti optimizaciji »domačega«
tiska, se nemudoma obrnite na slovenskega distributerja - podjetje Mikroing Trade.
(P.R.)   

PODARIMO VAM 3
LETNO GARANCIJO*

do 1066 zn./sec.
Barvne in črnobele
večfunkcijske naprave
OKI MB200/400 MFP
OKI MC100/300/560/860 MFP
OKI C9850 MFP
PRINT COPY SCAN FAX

OKI C100/300/500/600/700/800/9000 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

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

500-2000 linij/min.
na navaden papir

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

www.mikroing.si

* 3 letna garancija velja samo za laserske tiskalnike serije B400, B6000,C300, C500, C600, C700, C800, MC300, MC500 in MC800 kupljene od 1. aprila 2010 dalje in pod pogojem, da izdelek registrirate na naši strani 30 dni od nakupa. Brez registracije imate samo običajno 1 letno garancijo.
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