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PREDSTAVITEV

OKI B412dn, B432dn in B512dn

Sveži črno-beli tiskalniki OKI
..Za mala in velika podjetja je OKI predstavil novo linijo digitalnih črno-belih tiskalnikov LED s superiorno povezljivostjo in načinom
varovanja energije. Tiho in učinkovito..

OKI je osvežil linijo digitalnih črno-belih tiskalnikov LED z izstrelitvijo modelov OKI B412dn, B432dn in B512dn, 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 ti novi tiskalniki vrsto funkcij in izboljšav, obenem pa zagotavljajo nizke tekoče stroške z zmanjšanjem porabe energije in privzetim obojestranskim tiskom.

– Hitrost: 33 strani na minuto (B412dn) / 40 strani na minuto (B432dn)
/ 45 strani na minuto (B512dn).
– Čas do prvega tiska: 5 sekund (B412dn) / 4,5 sekunde (B432dn,
B512dn).
– Ločljivost: 1200 dpi x 1200 dpi.
– Papirni zalogovnik: standarden za 350 listov (B412dn, B432dn); 630
listov (B512dn), do največ 1.160 listov (B512dn); 880 listov (B412dn,
B432dn).
– Spomin: 512 megabajtov sistemskega spomina + trije gigabajti spomina eMMc.
– Poraba v globokem spanju: 1,4 vata.
– Življenska doba tonerja: 3 K, 7 K (B412dn) / 3 K, 7 K, 12 K (B432dn,
B512dn).
– Obojestranski tisk (standardno).
– OKI LED print engine.
– Gigabit Ethernet.
– Energy Star 2.0.
– Pripravljeni za Google Cloud print in kompatibilni z Apple AirPrintom.
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Kaj zmore serija črno-belih tiskalnikov B412dn, B432dn in
B512dn:

B412dn, B432dn in B512dn prinašajo na vaše namizje hiter in visokokakovosten tisk. Serija je po zaslugi svoje visoke hitrosti tiska, široke palete
medijev (vrste papirja) in visoko kapacitivnih tonerjev več kot primerna za
še tako zahtevno poslovno delovno okolje.
Standardni dodatek Gigabit Ethernet zagotavlja mrežno povezljivost teh
zmogljivežev in jih naredi kot nalašč za skupno rabo v delovnih skupinah
s svojo hitro povezljivostjo ter precej višjo zmogljivost pasovne širine.
Trije gigabajti Embedded Multi Media Card (eMMC) omogočajo 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 tiskanja Google Cloud
Print in združljivi z Applovim AirPrintom, torej omogočajo oddaljeno tiskanje od koderkoli, ne da bi se neposredno povezali s tiskalnikom.
Vsi našteti tiskalniki so certificirani 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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