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A C610 kitűnik a többi nyomtató közül, 

mivel gyors, sokoldalú és megfizethető 

házon belüli A4-es színes készülék az 

általános irodai használatra. 

Kategóriájában kiemelkedő médiakezelése 

segít a legjobbat kihozni befektetéséből. 

Ugyanakkor környezetvédelmi 

szempontból pedig csökkenti vállalata 

nyomtatással kapcsolatos széndioxid 

kibocsátását. Ez a hatékony nyomtató a 

legjobb megoldás minden kis és közepes 

vállalkozás számára. Hatékony támogatója 

a max.10 felhasználói munkacsoportoknak.

Megtapasztalhatja a házon belüli rugalmas 

nyomtatást, hiszen az akár 250 g/m2 

tömegű papírokra is képes nyomtatni.  

A High Definition technológia biztosítja  

az élénk színeket, amelyek segítenek a 

professzionális, kiváló minőségű, 

káprázatos dokumentumok 

elkészítésében. A házon belüli nyomtatás 

lehetővé teszi, hogy azt nyomtassa, amit 

akar, amikor akarja, elkerülve a 

szükségtelen költségeket és késéseket. 

Ha Ön egyszerűen kezelhető készüléket 

keres, akkor a C610 nyomtató az ideális 

Önnek. Az ötsoros grafikus LCD kijelző 

lehetővé teszi az intuitív vezérlést és a 

könnyebb kezelést. Nem kell várni a 

nyomtatásra a nyomtató különösen gyors 

nyomtatási sebességének köszönhetően, 

amely percenként akár 36 oldalt is 

kinyomtat, míg az első nyomatot 8 mp alatt 

készíti el. A hosszú élettartamú 

kellékanyagok, a nagy papírtálca, a 

kivételesen megbízható digitális LED 

A tökéletes partner a házon belüli nyomtatáshoz

technológia kevesebb mozgó résszel és az 

egymenetes papírút együttesen járul hozzá 

a felhasználói beavatkozás minimumon 

tartásához. Az iparágban egyedülálló 

három éves garanciával a háttérben a C610 

mindig készen áll, így segítve a 

munkacsoportot abban, hogy az üzleti 

tevékenységekre összpontosítson. 

Három modell közül lehet választani, 

továbbá lehetőség van az asztali nyomtatót 

álló nyomtatóvá bővíteni. További két 

papírtálca és egy kényelmes gépszekrény 

hozzáadásával a C610 vállalkozásával 

arányosan növekedhet.

C610dtn opcionális harmadik papírtálcával és gépszekrénnyel



Megbirkózik a 
legszűkebb határidőkkel

A C610 kiemelkedő sebességgel 
rendelkezik. Az első oldal 
másodperceken belül megjelenik, 
és a szűkös határidők is könnyen 
betarthatók kiemelkedő nyomtatási 
sebességének köszönhetően.

• Kiváló nyomtatási sebesség:   
 34 lap/perc színes és 36 lap/perc  
 fekete-fehér

• Az első oldalt kevesebb, mint  
 8 mp alatt készíti el fekete- 
 fehérben és 9 mp alatt   
 színesben 

• Nagyon megbízható digitális LED  
 technológia kevesebb mozgó  
 alkatrésszel és egymenetes  
 papírúttal, amely biztosítja a  
 szoros határidők betartásához  
 szükséges gyorsaságot 

Olyan papírra nyomtat, amilyenre 
szükség van

Ne korlátozódjon az egyszerűbb 
papírra. Válasszon nehezebb 
papírt a minőség és a stílus 
érdekében, így ízlésének megfelelő 
dokumentumokat nyomtathat 
bármikor. A C610 kiemelkedő 
papírkezelési képessége azt 
jelenti, hogy fontos vállalati 
dokumentumok, bannerek és 
marketing anyagok nyomtatása épp 
annyira könnyű, mint a mindennapi 
irodai anyagoké.

• Egészen 250 g/m2 papírra is  
 nyomtat - megelőzve   
 versenytársait 

• 220 g/m2-ig a papírtálcából is  
 tud nyomtatni

• A6-tól A4-ig minden méretet   
 kezel, még az 1,2 méteres  
 A4-es bannereket is

• További 2 opcionális papírtálcával  
 a papírkapacitást 1460 lapra   
 lehet növelni

 

 
Környezetvédelem 

Most, amikor elsődlegessé vált 
a költséghatékonyság, és a 
környezetbarát megoldásokat 
támogató nyomás növekedett, 
a C610 egy olyan termék, 
amely mindkét elvárást teljesíti. 
Alacsony energiafogyasztásának 
köszönhetően az energiaszámlák 
csökkennek.  

• Kis fogyasztás, csak  
 1,2 watt fogyasztással készenléti  
 üzemmódban

• Kétoldalas nyomtatás (opcionális  
 a C610n-en) nemcsak több 
 dokumentum házon belüli 
 előállítását segíti, hanem  
 csökkenti a szükségtelen 
 papírhasználatot, így a   
 költségeket is

• Energy Star minősítésű termékek 

 

Csökkentse és ellenőrizze 
nyomtatási költségeit 

A C610 sorozat maximális 
teljesítményt nyújt, és rendkívüli 
ár-érték arányt képvisel. A 
költségek minimumon tartását 
szem előtt tartva a C610 
vonzó árral rendelkezik, nagy 
kapacitású festékpatronokat 
és hosszú-élettartamú 
fotohengereket használ. Továbbá, 
a csomaghoz tartozik még három 
költséghatékony és időmegtakarító 
segédprogram - Print Control, 
Colour Access Policy Manager és 
PrintSuperVision. Semmilyen más 
színes nyomtató nem nyújt ilyen 
sokat, ilyen kevés pénzért.

• Kimagasló teljesítmény   
 nagyszerű áron 

• A Print Control – nyomtatás   
 ellenőrző szoftver lehetővé   
 teszi a nyomtató használatának  
 nyomon követését és a költségek  
 ellenőrzését

• A PrintSuperVision - nyomtató  
 felügyeleti szoftver lehetővé   
 teszi a hálózatban lévő  
 nyomtatók felügyeletét,  
 kezelését, illetve statisztikák   
 készítését

• A Colour Access Policy Manager  
 lehetővé teszi a színhasználat  
 követését és ellenőrzését a   
 nyomatokon 

• 3 év garancia – egyszerű   
 regisztrációt követően 

  

 A4 nyomtatási sebesség Színes 34 lap/perc; fekete-fehér 36 lap/perc

 Az első színes nyomat   9 mp alatt, az első fekete-fehér 8 mp alatt készül el

 Nyomtatási minőség ProQ2400 Multi-level technológia,  
  1200 x 600 dpi, 600 x 600dpi

 Nyomtatási nyelv PCL, PS3, SIDM, PDF

 Papír kapacitás Standard: 400 db 80 g/m2–es lap; 
  Maximum: 1 460 db 80 g/m2-es lap

  

Média tömeg  Akár 250 g/m2

Papírméretek A4, A5, B5, A6, bannerek 1.200 mm-ig

Duplex  Alap: C610dn, C610dtn; opcionális: C610n

Memória  Alap RAM: 256MB; maximum RAM: 768MB 
  (opcionális 256MB és 512MB);  
  opcionális SDHC memóriakártya:16GB

Energiafogyasztás Energiatakarékos 1,2W készenléti üzemmódban

C610dtn  
Hálózatos, kétoldalas 

és második tálcával 
ellátott

C610n 
Hálózatos

C610dn  
Hálózatos és 

kétoldalas

A C610 sorozat tulajdonságainak áttekintése
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   Környezetvédelem

   Az Üzleti Etikai Kódex értelmében az OKI  

   Printing Solutions folyamatosan  

arra törekszik, hogy ügyfeleinek környezetbarát 

megoldásokat kínáljon:

g�� � Termékeinket úgy tervezték és alkották meg, hogy 

azok a lehető legkisebb káros hatással legyenek 

a környezetre.
g�� � Stratégiai célkitűzéseink egyike az   

 újrahasznosítható készülékek és kellékanyagok  

 számának növelése.
g�� � Felelősséggel tartozunk az iránt, hogy 

üzletvitelünket környezetbarát módon folytassuk, 

hozzájárulva a helyi közösségek környezetvédelmi 

tevékenységeihez.

Az OKI Printing Solutions „Zöld levél” szimbóluma, 

amelyet valamennyi terméken és csomagoláson 

megtalál, elkötelezettségünk bizonyítéka a begyűjtés, 

újrahasznosítás és a környezetvédelmi  

folyamatok iránt.

   Energy Star

   Nyomtatóink és multifunkciós  

   eszközeink rendkívül energiahatékony 

tervezésüknek köszönhetően, mely hozzájárul az en-

ergiai hulladék csökkentéséhez, kiérdemelték az En-

ergy Star címkét. Ezek az eszközök kevesebb energiát 

használnak a szokványos feladatok elvégzéséhez.

Használaton kívül automatikusan energiatakarékos 

üzemmódba lépnek, és az olyan tulajdonságoknak 

köszönhetően, mint például a kétoldalas nyomtatás 

tovább csökkentik az energiafelhasználást és a papír-

fogyasztást.  

     

Az üzleti nyomtatás szakértői

Az OKI Printing Solutions vállalatokat összekapcsoló globális márka, amely elkötelezett aziránt, hogy költséghatékony, 

professzionális nyomtatási megoldásokat kínáljon a vállalkozásoknak, amelyek így növelhetik a munkameneteik 

hatékonyságát. Mint a nyomtatási technológiák úttörői, a digitális LED-től a High Definition Colour technológia 

kifejlesztéséig, számtalan díjnyertes termékkel büszkélkedhetünk, és megoldásaink segítségével a vállalkozások 

képközpontú, figyelemfelkeltő, minőségi nyomtatási kommunikáció megvalósítására képesek költséghatékony módon.

Az OKI Printing Solutions A3-as és A4-es, színes és fekete-fehér, kiváló médiakezelési tulajdonságokkal rendelkező 

nyomtatók és MFP-k teljes skáláját kínálja bármilyen méretű vállalkozások és munkacsoportok számára. Nyomtatási 

megoldásaink kínálatát a faxok, POS és tűs (mátrix-) nyomtatók egészítik ki. Ezek a termékek kategóriájukban a 

legjobbak, és úgy alkottuk meg őket, hogy egyszerű kezelhetőségükkel megkönnyítsék a házon belüli nyomtatást.

   Egyszerűen egyedi - 3 év garancia

 A mi készülékeink megfelelnek a  

 legmagasabb követelményű minőségi 

és technológiai szabványoknak, amelyet független 

tesztek bizonyítottak. Annyira hiszünk a termékeink 

jó minőségében, hogy a szabványos garanciaidőt 3 

évre hosszabbítjuk - ingyen! Csak regisztrálnia kell 

termékét a vásárlástól számított 30 napon belül, 

hogy jogosult legyen a kiterjesztett garanciára. 

Tökéletes biztonság - OKI Printing Solutions! További 

információkért látogasson el a következő weboldalra: 

www.okihu.hu/garancia

   High Definition Color

   A High Definition Color az OKI Printing 

    Solutions saját, egyedi piacmeghatározó 

hardver és szoftver technológiája. Ezek az összetevők 

egyszerűen, intelligensen és tökéletesen működnek, 

kiváló színes nyomtatást eredményezve.

A nagyszerű színeket most az 
OKI Printing Solutions garantálja
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