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PREDSTAVITEV

OKI MB472dnw, MB492dn in MB562dnw

Sveži multipraktiki OKI

..Za mala in velika podjetja je OKI predstavil novo linijo multifunkcijskih tiskalnikov s superiorno povezljivostjo in načinom varovanja
energije. Tiho in učinkovito..

» Samodejno dvostransko
tiskanje, kopiranje
in faksiranje. «

OKI je osvežil linijo črno-belih multifunkcijskih naprav z izstrelitvijo modelov multifunkcijskih tiskalnikov (MFP) MB472dnw, MB492dn
in MB562dnw, ki ciljajo na podjetja vseh velikosti ter ustrezajo njihovim potrebam in
proračunu. Vsi modeli vključujejo Okijevo
edinstveno triletno podaljšano garancijo, zato so ti MFP-ji odličen dodatek za vsak posel.
Stroškovno učinkoviti in zasnovani z mislijo na
uporabnika, vključujejo te nove multifunkcijske naprave vrsto funkcij in izboljšav, obenem pa zagotavljajo nizke tekoče stroške z
zmanjšanjem porabe energije in privzetim
obojestranskim tiskom.
MB472dnw, MB492dn in MB562dnw so močni,
večnamenski tiskalniki, ki optimizirajo stroške
in nudijo prihranek prostora brez kompromi-

zmogljivežev in jih naredi kot nalašč za skupno rabo v delovnih skupinah s svojo hitro
povezljivostjo ter precej višjo zmogljivost pasovne širine.
3GB Embedded Multi Media Card (eMMC)
omogoča hitrejšo obdelavo velikih tiskalniških
opravil ter shranjevanje dokumentov in pisav,
za popolno varnost dokumentov pa poskrbi
Secure Print, ki je na voljo skozi celotno linijo.
Vsi modeli so pripravljeni za uporabo oblačnega

OKI MB492dn

sov pri kombiniranju tiskanja, kopiranja, skeniranja in faksiranja v eni napravi. Nova linija je
zasnovana na način, prijazen do uporabnika,
zato so modeloma MB492dn in MB562dnw za
maksimalno produktivnost priložili kar 7 palcev velik barvni zaslon LCD, občutljiv na dotik.
Ti multifunkcijski tiskalniki, kompaktni in prijazni do okolja, obravnavajo potrebe od
najmanjšega poslovnega uporabnika do
večjih organizacij, ne da bi ogrozili kakovost
in uspešnost. Poleg tega prideta modela
MB472dnw in MB562dnw z brezžično povezljivostjo, MB562dnw pa ponuja veliko kapaciteto papirja, do največ 1.160 strani, za pisarne
z visokimi potrebami tiska.
Standardni dodatek Gigabit Ethernet zagotavlja mrežno povezljivost teh večnamenskih
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»Nadpovprečne
zmogljivosti za podporo
vašim vsakodnevnim
potrebam po tiskanju,
fotokopiranju, skeniranju
in faksiranju.«

OKI MB562dnw

tiskanja Google Cloud Print in združljivi z Applovim z AirPrintom, torej omogočajo oddaljeno
tiskanje od koderkoli, ne da bi se neposredno
povezali s tiskalnikom.
Vse naštete večfunkcijske naprave so certificirane s certifikatoma Energy Star 2.0 in Blue
Angel. Vsak novi model ima tudi miren način
za znižanje hrupa in manjšo porabo energije,
skupaj s hitrim okrevanjem iz načina globokega spanja, varčevanja z energijo, ki prekaša
druge trenutne alternative v industriji.  (P. R.)
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