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PREDSTAVITEV

OKI C610

Superiorna funkcionalnost
..C610 iz OKI Printing Solutions omogoča hitro, vsestransko ter cenovno dostopno A4 barvno tiskanje za splošne pisarne ter delovne
skupine, ki se ne opirajo na zunanje izvajanje..

učinkovitost po zelo privlačni ceni C610 ohranja podobno kompakten odtis kot njegov predhodnik C5950, kar pomeni, da se bo s
pisarniškim okoljem zlil in ga ne bo omejeval.
Nova tiskalniška arhitektura C610 ponuja
zmanjšano porabo električne energije, tako da
bo v načinu spanja (sleep mode) poraba
električne energije tega zmogljivca znašala le
1,2 W, veliko manj od konkurence. Koristi, ki jih
ob tem dobi uporabnik, so jasne in dvojne: znaten prihranek stroškov in zmanjšanje vplivov
tiskalniške dejavnosti podjetja na okolje.

»In-house« tiskalniški partner

Opirajoč se na dolgoletne izkušnje, ki jih ima
družba OKI Printing Solutions na področju visokozahtevnega pisarniškega trga, vam tokrat
predstavljamo barvni in črno-beli tiskalnik C610,
ki postavlja nove standarde zmogljivosti.
C610, ki nadomešča uveljavljen in uspešen
model C5950, je bil zasnovan kot odgovor na
spreminjajoče potrebe trga, združuje pa večje
hitrosti tiskanja in večjo prilagodljivost medijev. Ne glede na bistveno izboljšano

Pisarniška učinkovitost bo doživela svež zagon, saj zmore C610 natisniti do 34 barvnih,
oziroma 34 črno-belih strani na minuto, zanimiv pa je tudi čas prvega izpisa, ki ne bo
presegel osmih sekund pri črno-belem tisku,
oziroma devetih pri barvnem.
V kombinaciji z zanesljivo LED in »single pass«
tehnologijo in možnostjo treh dodatnih papirnih
zabojnikov bo C610 dosledno zagotavljal večjo
prepustnost in odzivnost s kratkimi roki omejenih pisarn in delovnih skupin. Poleg tega fleksibilnost in zanesljivost C610 zagotavljata delo brez
zastojev, kar zaposlenim omogoča osredotočanje
na svoje delo in ne na delovanje tiskalnika.
C610 podpira tudi najtežji papir znotraj razre-

da, saj se lahko kosa tudi s 250-gramskimi listi, zaradi česar je v kombinaciji s fleksibilno
velikostjo papirja, od A6 do A4 in 1200m dolgimi plakati, popoln pisarniški partner, hkrati pa bo zaradi podpore najtežjim medijem
idealen partner za potrebe v grafični idustriji.
C610 s pomočjo dodatnih treh papirnih pladnjev odlično razširi domet tiskalniških nalog, s
katerimi bo tiskanje na različne medije hitro in
brez dolgotrajnega ročnega posredovanja.
Med drugimi lahko med zanimive izboljšave
C610 štejemo tudi lažjo uporabo zaradi novega
petvrstičnega grafičnega LCD zaslona. Ponuja
tudi možnost cenejšega spomina za podporo
OKI Printing Solutions aplikacij, ki nadomešča
prejšnji HDD s kartico SDHC.

Poslovno-kritična podpora
Vse to je podprto s triletno garancijo, za katero
se kupci preprosto registrirajo na spletni strani
slovenskega zastopnika Mikroing in odraža
zaupanje družbe v robustnost C610.
Uvedli so tudi 3 letno garancijo tudi za modele B400, B6000, C700, C800, MC300, MC500 in
MC800.
Če potrebujemo hitro tiskanje s profesionalnim
mono ali barvnim pridihom s kar najboljšo povrnitvijo investicije, nizkimi obratovalnimi stroški
in visoko zanesljivostjo, je odgovor C610. (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

21.5.2009 8:27:56

april 2010

