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PREDSTAVITEV

OKI C711

Hitro in varno tiskanje v podjetjih
..Novi C711 A4

barvni tiskalnik

obratovalnih stroških..

OKI Printing Solutions

Zaradi neusmiljenega pritiska po zmanjšanju
stroškov in izboljšanju konkurenčnosti, podjetja
zahtevajo tiskalniške rešitve, ki združujejo visoko
prepustnost v skladu z zmanjšanimi obratovalnimi stroški. Kot neposredni odgovor je OKI Printing Solutions ustvaril C711 A4 barvni tiskalnik, ki
ponuja izjemno zmogljivost, medijsko prilagodljivost in profesionalno kakovost tiskanja, skupaj z nizkimi skupnimi stroški lastništva (TCO).
C711 nadomešča predhoden model C710 in je
namenjen povečanju OKI deleža na trgu barvnih A4 tiskalnikov za srednje do velike delovne
skupine oziroma podjetja.

Visoka produktivnost
Pri hitrosti tiskanja 34 str/min (barvno) in 36 str/
min (čb), ravno potjo papirja, visoko donosnih

OKI C711
• 34 str/min barvno in 36 str/min čb
• TTFP 8 sekund čb / 9 sekund barvno
• 256 MB standardnega RAMa in 533-MHz
procesor
• Opcijska 16-GB SDHC spominska kartica
• 20k življenska doba bobna za vse barve
• Težo medija od 64 do 250 gsm
• Standarden vnos lsitov: 630

izpolnjuje povpraševanje podjetij po visokozmogljivih tiskalnikih in nizkih

kdaj je posredovanje uporabnika sploh potrebno.
Profesionalna kakovost tiska
Tiskanje trženjskega materiala je odslej mogoče
tudi v pisarni, zahvaljujoč stalni visoki kakovosti
proizvodnje in neprimerljivi medijski fleksibilnosti - do 250 gsm - in sposobnost za tiskanje na široko paleto medijev vseh velikosti in vrst.

Varnost in nadzor

tonerjih in velikem standardu papirne zmogljivosti z dodatnimi pladnji za izboljšanje pretoka
dela, C711 zagotavlja kar največjo produktivnost
delovnih skupin.

Nizki skupni stroški lastništva
Visokodonosni tonerji, nizke cene strojne opreme in sposobnost za spremljanje in nadzor uporabe tiskanja z uporabo funkcij Print Control,
PrintSuperVision in Colour Access Policy Manager Utilities, zagotavljajo, da so tekoči stroški
čim manjši.

Pravi rezultat že prvič
C711 je preprost za uporabo za vsakega člana ekipe, zahvaljujoč jasnemu petvrstičnemu LCD zaslonu in enostavni funkciji »pomoč«, ki nakaže,

Uporaba napredne funkcije Secure Print omogoča šifriranje zaupnih podatkov, poslanih na tiskalnik v omrežju, ob istem času pa funkcija
Print Supervision omogoča daljinsko spremljanje celotne flote tiskanja.

Oblikovanje predloge
C711 vključuje uporabo Template Managerja, ki
uporabnikom omogoča enostavno oblikovanje,
tiskanje in prilagoditev vizitk, CD nalepk in drugih pisarniških materialov.
Nizka poraba energije
C711 ponuja tudi boljšo okoljsko učinkovitost. V
načinu mirovanja namreč porabi zgolj 1,2 W
energije, kjer sta prednosti dvojni: znaten prihranek stroškov in zmanjšanje okoljskih vplivov
podjetja.
Vse našteto je zapakirano v kompakten odtis, s
čimer lahko precej prihranimo na precej dragem pisarniškem prostoru.
(P.R.)

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
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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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Računalniške novice

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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