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PREDSTAVITEV

OKI MC853 in MC873

Nove pametne zverine LED A3
..OKI

je razširil svoj portfolio pametnih multifunkcijskih naprav

zmogljivosti za podjetja vseh velikosti..

Oki je najavil novo serijo pametnih multifunkcijskih tiskalnikov LED A3 z inteligentnimi funkcionalnostmi, prijaznimi do uporabnika, ki dodatno
poslovno produktivnost dostavijo z OKIjevo
odprto platformo (API) sXP (smart Extendable
Platform), ki nudi napredno delovno integracijo
in upravljanje dokumentov. Ali drugače, OKI se s
platformo sXP povezuje z zmogljivimi orodji za
brezhiben tok dokumentov, kar ga naredi
privlačnega za mnogo področij, tudi šolstvo in
finančno industrijo.
Oba paradneža iz serije, MC853 in MC873, sta
opremljena z OKIjevo podaljšano 3-letno garancijo in pionirsko tehnologijo LED v navezavi z
nekaterimi naprednimi funkcionalnostmi, ki jih
sicer najdemo v višjih cenovnih rangih
konkurence, kar ju naredi cenovno učinkovito
alternativo za pisarne vseh velikosti. Serija je več
kot primerna za vsakodnevna barvna in mono
tiskanja formatov A3 in A4 za ves spekter industrij. Ker obe napravi vsebujeta še napravo za
faks, jim rečemo naprave 4 v 1.
Novi ergonomski dizajn se postavlja z nastavljivim zaslonom na dotik z dvižnim mehanizmom, ki se premika z napravo, in sicer za lažje
spremljanje s strani uporabnika. Podjetja si lahko sprogramirajo lastna priljubljena tiskalniška
opravila kot individualne funkcijske ukaze. Multifunkcijske naprave, prijazne do uporabnika,
vsebujejo še napreden sistem pomoči, dva podajalnika za izpise in spenjanje.
Z modelom MC853 boste na format A4 v minuti natisnili do 23 strani v črno-beli ali barvni
tehniki, na format A3 pa 13 strani, medtem ko
bo model MC873 za vas pohitel s 35 stranmi for-
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Računalniške novice

LED A3

z novo serijo

MC800,

ki dostavi hiter tisk in zanesljive

OKI MC873 v minuti natisne do 35 barvnih ali črno-belih strani formata A4, na format A3 pa 20 in optično bere pri 50 prikazih na minuto.

mata A4 v črno-beli ali barvni tehniki, za format
A3 pa z 20 stranmi. Oba optično bereta pri 50
prikazih na minuto.
Oba modela sta kompatibilna s tehnologijama
Google Cloud Print in Apple AirPrint ter inkorporirata optično prepoznavo skeniranih dokumentov z orodjem ABBYY FineReader Sprint, ki
je za ponosne lastnike tiskalnikov OKI
brezplačno in omogoča pretvorbo iz analognih
tiskanih zapisov v digitalne, varno spravljene na
disku ali v oblaku. Dokumente lahko tako urejate
in po njih enostavno brskate v iskalnikih. Kolikokrat ste želeli v tiskani knjigi pritisniti CTRL +
f? No, zdaj lahko.
Oba modela sprejmeta do 100 listov v podajalnik in optično bereta pri 600 x 600 dpi ter sta nared za uporabo v 32 sekundah od zagona.

»Današnje organizacije potrebujejo inteligentne,
zanesljive naprave, ki nudijo prilagodljivost za upravljanje z različnimi delovnimi nalogami,« meni
Tetsuya Kuri iz podjetja OKI Europe, Ltd., in dodaja, da »nova serija pametnih multifunkcijskih
naprav MC800 omogoča malim podjetjem zaresen prevzem nadzora nad krogotokom dokumentov v njihovi organizaciji.« 
(P. R.)

Raziskava IDC je pokazala, da kar 66 odstotkov evropskih malih podjetij ceni možnost
avtomatizacije poslovnih procesov in dostopnost dokumentov z ene lokacije. OKIjeva
modela MC853 in MC873 naslavljata prav te
zahteve.
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