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OKI B700

Napredni poslovni tiskalniki OKI
družina naprednih poslovnih tiskalnikov

OKI

prinaša novi nivo zmogljivosti.

pričakovanja trga tako glede cenovno ugodnega izpisa kot nizkih stroškov vzdrževanja..

Učinkovito poslovno tiskanje,
na katerega se lahko zanesete

Podjetje OKI Printing Solutions z novo družino
poslovnih tiskalnikov B700 nadaljuje uspeh na
pomembnem tržišču črno belih tiskalnikov formata A4. Ti so pisani na kožo tako srednje velikim kot velikim podjetjem in celo korporacijam.
Poslovni tiskalniki OKI družine B700 (modeli
B710, B720 in B730) zamenjujejo doslej izjemno
uspešno družino B6000 in dosegajo visoka pričakovanja trga tako glede cenovno ugodnega
izpisa kot nizkih stroškov vzdrževanja. Tu gre torej za zanesljive rešitve, ki zagotavljajo še hitro
integracijo z lokalnim omrežjem ter omogočajo
enostavno upravljanje in učinkovit nadzor nad
tiskanjem preko petpalčnega oziroma 12,7-centimetrskega zaslona LCD z osvetlitvijo ozadja.

Hitro in cenovno ugodno tiskanje
Nova družina naprednih poslovnih tiskalnikov
OKI se lahko pobaha z visokokakovostnim pomnilnikom (128 MB) in hitrim procesiranjem zahtevkov. Zaradi standardne podpore omrežnemu
povezovanju so takoj nared za skupno uporabo.
Predala za 700 listov zagotavljata storilnost v vsakem trenutku. Ta lahko razširimo celo na 1.800 listov. Na voljo je še dodaten predal za enostavno
in samodejno ločevanje tiska. Poslovni tiskalniki
OKI družine B700 v vsakem trenutku zagotavljajo
kakovost izpisa z ločljivostjo 1.200 x 1.200 točk in
so združljivi s standardom PCL/PostScript. Črno
beli tiskalnik OKI B710 dosega hitrost izpisa do 40
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strani na minuto. Zmogljivejša modela B720 in
B730 se lahko pobahata s hitrostjo izpisa vse do
45 oziroma 50 strani na minuto.

Nizki skupni stroški lastništva
Novi poslovni tiskalniki podjetja OKI Printing Solutions se lahko pobahajo z izjemno nizkimi skupnimi stroški lastništva. S tonerjem črno belega
tiskalnika OKI B710 lahko natisnemo vrtoglavih
15 tisoč listov. S tonerjema modelov B720 in
B730 lahko brezskrbno natisnemo celo do 20 tisoč oziroma 25 tisoč listov. Iztrošen toner se zamenja tako rekoč v trenutku, kar pomeni, da so
novinci vedno pripravljeni za zagotavljanje izvajanja kritičnih poslovnih procesov.

Preprosto upravljanje in enostavna varnost
Varno tiskanje in zaščita občutljivih informacij je
zagotovljeno. Napredni poslovni tiskalniki OKI
družine B700 so namreč opremljeni z numerično
tipkovnico in omogočajo nastavitev dostopnega gesla. To dejansko pomeni, da lahko s tiskalniki OKI družine B700 tiskajo le tisti zaposleni, ki jih
je poslovodstvo za to nalogo pooblastilo. S tem
se v praksi občutno zmanjša možnost odtujitve
občutljivih dokumentov oziroma informacij.
Učinkovito mrežno upravljanje z novimi tiskalniki OKI družine B700 omogoča napredna programska oprema PrintSuperVision. Z njeno pomočjo bomo lahko na enostaven in optimalen
način vzdrževali tiskalnike OKI B710, B720 in
B730 z namenom, da bodo vedno pripravljeni

družine

B700

dosegajo visoka

na tisk. Za zagotavljanje visoke učinkovitosti tiska je na voljo gigabitna mrežna kartica. Vgrajena vrata USB omogočajo neposreden tisk dokumentov PDF kar iz pomnilniškega ključka USB.

Izdelani, da trajajo
Poslovni črno beli tiskalniki OKI družine B700 so zasnovani na način, da jih lahko uporabljamo celo v
zahtevnejših okoljih. Robustna zasnova in inovativna tehnologija zagotavljata visoko stopnjo zanesljivosti. Poleg tega tiskalniki znova in znova ponujajo dosledno visoko kakovost tiska.

Prihranek denarja in energije
Podjetje OKI Printing Solutions z novo družino
poslovnih tiskalnikov B700 dosega stroge zahteve standardov Energy Star in Blue Angel. To v
praksi pomeni varčevanje z dragoceno električno energijo, nižje stroške in manj izpusta ogljikovega dioksida. Za zmanjšanje stroškov, povezanih s papirjem, skrbi sistem, ki omogoča dvostransko www.mikroing.si
tiskanje.
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