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PREDSTAVITEV

OKI C910 A3+

Rešitev za grafične profesionalce
..Barvna usklajenost in trdna zmogljivost po zelo konkurenčni ceni, primeren za zahtevne profesionalce..

OKI Printing Solutions je svoji liniji A3 barvnih
tiskalnikov dodal model C910, ki je razvit posebej
za izpolnjevanje pogojev zahtevnega komercialnega tiskanja in trgov grafične industrije.
»Za podjetja v tem zelo konkurenčnem sektorju
so predstavitve poslovno kritične, saj stiskan output predstavlja njihov izdelek,« potrjuje Chris
Goult, OKI Printing Solutions. »In pri prodaji
tiskalniških storitev, se pogosto srečujejo z zahtevnimi strankami, ki zahtevajo hitrost. Rezultat
tega je, da morajo biti podjetja prepričana, da njihovi tiskalniki zagotavljajo izjemne barvne kakovosti, dosledno in zanesljivo.«
C910 so lansirali šele po nekajmesečnem terenskem preskušanju po vsej Evropi, v uporabniškem
okolju, in njihov uspeh pri zagotavljanju stalne kakovosti rezultatov je (pričakovano) povzročil visoke ravni zadovoljstva strank.
Novi C910, ki dopolnjuje obstoječo serijo OKI A3

barvnih tiskalnikov za splošne pisarne in tiskovne
specialiste, je na voljo v dveh različicah: C910n
(omrežni) in C910dn z dodatno standardno duplex funkcionalnostjo.
Oba tiskalnika ponujata impresivno kombinacijo
visoke kakovosti rezultatov, zmogljivosti, medijske
prilagodljivosti in zanesljivosti:
• Izpis - Omogočeno je tiskanje pri ločljivosti
1200 x 600 dpi, odlikujejo pa jih tudi microfine
High Definition tonerji in visoko precizne razvijalne enote. K temu dejstvu prispevajo še
preverjena OKI digitalna LED tehnologija in
napredne možnosti, kot so samodejno upravljanje barvne globine in barvne registracije.
• Zmogljivost - Novinec ponuja hitrosti tiskanja
do 31 barvnih oziroma 36 črno-belih strani na
minuto, kar mu med drugim omogočata 512MB RAM standardnega pomnilnika ter 800MHz procesor z vgrajenim sistemom za upravljanje barve - Graphics Pro.
• Medijska prilagodljivost - Tiskamo lahko na
veliko vrst papirja, od 64- do 300-g, velikosti A6
do A3 ter pasice - plakate velikosti 297 x 1200
mm. Z dodatnimi pladnji za papir do 2880 listov
bo tiskanje še hitrejše.
• Zanesljivost - Robusten mehanizem je grajen
iz manj sestavnih (delovnih) delov kot laserske
naprave, medtem ko samodejno zaznavanje
različne teže papirja poskrbi za še večjo zanes-

ljivost tiskanja - ravna pot papirja še dodatno
zmanjša možnost prekinitve tiskanja.
Čeprav je hitrost precej pomemben dejavnik izbire tiskalniške rešitve, nikakor ne gre pozabiti na
kvaliteto izpisa. C910 zadošča tem dejavnikom, saj
se brez težav kosa tudi z večjimi datotekami,
različnimi mediji in visoko funkcionalnostjo
barvnega menedžmenta.
C910 je bil zasnovan za izpolnjevanje zahtev
komercialnega tiska in trga grafične industrije,
kamor tudi štejemo:
• Ponudnike digitalnega tiska, ki ciljajo na
nadgradnjo obstoječe opreme ali povečanje
tiskarniške flote za naloge kot so kratkoročno
tiskanje, vzorčni izpis ter tiskanje vizitk in
plakatov.
• Manjše analogne tiskarne, ki želijo razširiti
storitve iz litografskega tiska do digitalne
produkcije.
• Trgovine na drobno, ki potrebujejo konsistentno in robustno rešitev »v hiši« (in-house), za
označevanje polic in drugih promocijskih
materialov.
Kot pri vseh tiskalniki OKI, je tudi C910 podprt z
visoko ravnjo kakovosti storitve in podpore. In
kar daje uporabnikom bistveno konkurenčno
prednost? C910 se kosa s tržnim
povpraševanjem po skladnih barvah, zmogljivosti in izjemnih rezultatih. 
(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
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