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OKI C300 in C500

Veliko za »male«
..OKI Printing Solutions predstavlja seriji tiskalnikov C300 in C500, ki sta namenjeni predvsem malim podjetjem..

Danes si težko predstavljamo življenje brez tiskalnika. Da bi še vedno vse
dokumente morali pisati na roke oziroma na pisalni stroj, se nam zdi
nepredstavljivo. Še posebej v podjetjih, kjer dnevno potrebujejo ogromno podatkov in dokumentov. Zahvaljujoč napredni tehnologiji so danes
tiskalniki dostopni na vsakem koraku. Eno vodilnih podjetij na področju
razvoja namiznih barvnih tiskalnikov, OKI Printing Solutions, misli na svoje
uporabnike in jim vedno ponuja nove izdelke, ki jim lajšajo vsakodnevna
opravila. Pri izdelavi serij tiskalnikov C300 in C500 so imeli v mislih predvsem mala podjetja, ki pri nakupu tiskalnikov stremijo k kakovosti tiska,
zanesljivosti in nizkim stroškom vzdrževanja. OKI jim zagotavlja vse to in
dodaja še sodoben nizek profil in ergonomsko obliko.

Prva natisnjena stran še hitreje
Seriji uporabljata nove barve, ki temeljijo na digitalni LED tehnologiji in
napredni arhitekturi tiskanja. Združujeta visokozmogljive tiskalnike, ki v
minuti natisnejo 26 barvnih in 30 črno-belih strani. Pri OKi-ju so skrajšali
tudi čas tiskanja prve barvne strani (med 8 in 9 sekundami). Hitrejše je tudi obojestransko tiskanje.

Zakaj OKI?
Seriji sta zasnovani za manjša podjetja in tudi posameznike, ki si želijo
hitrega barvnega in črno-belega tiskanja, vendar pa trenutno za to uporabljajo drage, neprilagodljive in precej potrošne tiskalnike.
OKI-jevi tiskalniki kljub varčnosti nudijo visoko kvaliteto tiskanja. Izdelovalci so
namreč mislili na vse, ki cenijo kvaliteto laserskega tiskanja. Manjša podjetja
običajno nimajo večjega števila tiskalnikov, zato je še toliko bolj pomembna
zanesljivost tistih, ki so na voljo. Tu se novi seriji C300 in C500 zopet izkažeta s
številnimi funkcijami, ki zagotavljajo zanesljivo zmogljivost. To potrjuje 20 let
izkušenj na področju znanja in razvoja digitalne LED tehnologije, ki uporablja

manj gibljive dele in z manjšo obrabo zagotavlja manj okvar. Seriji odlikuje tudi preprosta menjava ločenih polnil. Zaradi prepričanosti v kvaliteto svojih
izdelkov OKI za seriji C300 in C500 nudi triletno garancijo.

Odgovorni do okolja – 1,1-W poraba!
Podjetja pri proizvodnji in tudi uporabi izdelkov vedno bolj mislijo na
okolje. OKI je med vodilnimi na tem področju. Njihovi tiskalniki porabijo
manj energije. Pri tem je vzor vsem drugim tiskalnikom model C530dn, ki
v stanju mirovanja porabi le 1,1 W električne energije. Seriji C300 in C500
sta prilagojeni za mala podjetja tudi zaradi tiskanja z minimalnim posredovanjem uporabnika, kar daje zaposlenim čas, da se ukvarjajo z njihovo
osnovno dejavnostjo in ne izgubljajo časa po nepotrebnem. Z združitvijo
večbarvnega tiskanja na enem mestu se bodo močno zmanjšali stroški,
hkrati pa bo podjetje ustvarjalo profesionalne in kakovostne dokumente,
ki bodo pritegnili tudi vizualno zahtevnejše uporabnike.
Če nameravate že danes zmanjšati stroške tiska in pohitriti »neproduktivno« administracijo, se nemudoma obrite na lokalnega distributerja Mikroing, ki vam z veseljem svetuje s strokovnimi nasveti! 
(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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