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PREDSTAVITEV

OKI MC351dn/MC361dn in MC561dn

Vodilni med konkurenco
..100 % temelji na digitalni LED tehnologiji za zagotavljanje neprimerljive vrednosti za mala in srednje velika podjetja..

OKI Printing Solutions je lansiral nove A4 barvne
namizne multi-funkcijske naprave MC351dn/
MC361dn in MC561dn A4, ki so namenjeni malim in srednje velikim podjetjem in majhnim domačim pisarnam. MC351dn/MC361dn in MC561dn so zasnovani z namenom prevzeti vodilno vlogo pri stroških in učinkovitosti, kar je najhitreje razvijajoči se segment na tiskalniškem trgu. IDC napoveduje kar 30-odstotno rast na
omenjenem trgu v letu 2010.

preprosto upravlja kopiranje, skeniranje ter faksiranje (obojestransko).
Hitrost tiskanja je zelo konkurenčna pri modelu
MC561dn, saj dosega 26 strani na minuto barvno in 30 strani na minuto črno-belo, kar je bistveno hitreje kot katerikoli glavni konkurent.
To uporabnikom omogoča veliko bolj učinkovito in uspešno opravljanje tiskalniških nalog, ki
jih lahko izvajajo »in-house«.

Učinkovitost in produktivnost

Zaradi izpolnjevanja zahtevnih potreb trgov
SMB in SOHO za večfunkcijske naprave, ki so
preproste za uporabo, imajo MC351dn/MC361dn in MC561dn velik in jasen grafični LCD zaslon in uporabniku prijazno kontrolno ploščo, ki
uporabnikom omogoča dostop do naprednih
funkcij hitro in preprosto, tako da kar najbolje izkoristijo svojo OKI naložbo. MC561dn ima standardno (QWERTY) tipkovnico, ki omogoča takojšnjo tipizacijo naslovov, vnašanje e-poštnih
naslovov prejemnikov skeniranih dokumentov,
kar pride prav zlasti, kadar so roki tesni.
Prav tako so izboljšane tudi okoljske učinkovitosti, saj je sprejetje inteligentne funkcionalnosti
ECO zmanjšala porabo energije in ponuja manj
kot 1,2 W porabe (MC351dn) v načinu globokega mirovanja. 
(P.R.)

Nova serija barvnih večfunkcijskih namiznih naprav A4 sestoji iz treh glavnih proizvodov: tri-venem MC351dn, ki nadomešča prejšnji MC350
in vključuje tiskanje, kopiranje ter optično branje; štiri-v-enem MC361dn, ki vključuje tudi faks
funkcije in nadomešča MC360; in še bolj produktiven »high-end« štiri-v-enem MC561dn, ki
nadomešča model MC560.
Vsi izdelki temeljijo na najnovejši OKI tehnologiji, pred kratkim uvedeni pri seriji C300 in C500
barvnih A4 namiznih tiskalnikov, s privzetim
obojestranskim tiskanjem. OKI LED optični bralnik in krmilnik sta bila prav tako razvita v hiši, torej sta plod OKI znanja. MC351dn/MC361dn in
MC561dn imata tudi standardni 50-listni samodejni vzvratni podajalnik (RADF), ki lahko hitro in

Enostavnost uporabe

OKI MC351dn/MC361dn in C561dn:
Vrsta: Print / scan / copy (MC351dn), print /
scan / copy / fax (MC361dn in MC561dn) Hitrost tiskanja (barvno): 22 ppm (MC351dn/
MC361dn), 26 ppm (MC561dn) Hitrost tiskanja (črno): 24 ppm (MC351dn/MC361dn), 30
ppm (MC561dn) Resolucija: 1200 x 600 dpi
(Print), 600 x 600 dpi (Copy/Scan) Vhodni
pladenj: 250 listov Večnamenski pladenj: 100
listov LCD zaslon: Velik grafični LCD Qwerty
tipkovnica: (MC561dn) Poraba energije: Manj
kot 1,2 W (MC351dn), manj kot 1,5 W (MC361dn, MC561dn) – globoko mirovanje

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

Nova serija tiskalnikov za manjše delovne skupine: OKI C310, C330, C510, C530, C610, 12-36 str./min. v barvah 20-40 str./min.
č/b. Več na www.mikroing.si
NOVO! Nudimo vam 3 leta garancije in ugoden najem tiskalnikov in večnamenskih naprav*

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

www.mikroing.si

*Najem opreme in vzdrževalna pogodba po izpisu, oziroma fiksni mesečni stroški za tisk. Več na www.mikroing.si. Pogoje za dodatno garancijo si oglejte na naši strani.
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