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Gyors, megfizethető A3-as és A4-es színes nyomtatás kiemelkedő 
megbízhatósággal és rugalmassággal.

Ha vállalatának gyors, jó minőségű és 
megfizethető A3-as és A4-es színes 
nyomtatásra van szüksége, az új, 
kisméretű C800-as sorozat színes 
nyomtatói tökéletes választást jelentenek 
munkahelye számára. Az OKI 20 éves 
tapasztalata a díjnyertes digitális LED 
technológia kidolgozása terén és a 
HD festék ötvözése eredményeként 
a C800-as sorozat darabjai éles és 
tiszta színes nyomtatást biztosítanak, 
miközben csökken a fenntartási költség, 
az energiafelhasználás és a környezetre 
gyakorolt hatás mértéke.

A C800-as sorozat kipróbált és tesztelt 
technológiára épül, melyben a nagy- és 
kisvállalkozások egyaránt megbízhatnak. 
Ennek alapjául a hároméves garancia 
szolgál. A C800-as sorozat készülékei nagy 
teljesítményük és könnyű használatuk 
révén hozzájárulnak munkahelye 
termelékenységének növeléséhez.

Már alapkiszerelésben is egy sor beépített 
funkciót tartalmaz, így színes nyomtatója 
révén vállalata még hatékonyabban 
és gazdaságosabban működhet, ezt a 
működést pedig Ön felügyelheti.

Kiváló színes nyomtatás 
vállalkozása számára

Nagyfelbontású (HD) nyomtatás adathordozói rugalmassággal ötvözve

A C800-as sorozat három típust kínál, hogy meg tudjon felelni a 
különböző vállalati követelményeknek és az anyagi erőforrásoknak, 
gyors, nagyfelbontású nyomtatást biztosítva számos formátumban, 
kétoldalas nyomtatási funkcióval. Nagyfokú adathordozói rugalmasságának 
köszönhetően a C800-as sorozat lehetővé teszi az Ön számára, hogy 
azt nyomtasson, amit csak akar, akkor, amikor szükséges, abban a 
formátumban, amelyben kívánja, és olyan papírtípusra, mely talál a 
nyomathoz. Összefoglalva: többé már nem lesz szüksége beszállítókra. 
Bármit is szeretne nyomtatni, megteheti házon belül. A C800-as 
sorozat készülékei gondoskodnak a dokumentumok gyors, tiszta és 
költséghatékony nyomtatásáról, minden alkalommal. A C841-es típus 1200 
dpi-s nyomtatási felbontással rendelkezik, lehetővé téve az Ön számára, 
hogy a részletek még élesebben látsszanak a nyomaton, melyen a színek 
ragyogóak, a szövegek kristálytiszták, a vonalak pedig letisztultak.

Nagy- és kisvállalkozások számára egyaránt megfelelő

A C800-as sorozat tökéletes azon kis- vagy közepes méretű szervezetek 
vagy munkacsoportok számára, melyeknek jó minőségű A3-as és A4-es 
színes nyomtatóra van szükségük, amely nagy teljesítményű és 
gyors is egyben. 

Legyen szó akár tervezői, építészeti, oktatási, mérnöki, 
kiskereskedelmi, képzőművészeti vagy hasonló 
szervezetről, a C800-as sorozat többlet rugalmasságot 
biztosít vállalkozása számára. Mostantól egy sor 
kiváló színes dokumentumot helyben nyomtathat 
igen hatékonyan, például brosúrákat, szórólapokat, 
reklámtáblákat, névjegykártyákat, hírleveleket, 
bemutatókat, fotókat, ismertető füzeteket és 
más színes dokumentumokat vállalkozása vagy 
ügyfelei igényei szerint.
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Biztonságos nyomtatás, egyszerű felhasználói felület 
és felügyelet
Az egyértelmű LCD kijelző és az intuitív menürendszer 
lehetővé teszi az egyszerű felhasználói interakciót, 
mely az OKI szoftver funkcióival ötvözve jobb 
menedzselést és ellenőrzést biztosít a hálózaton 
keresztül, lecsökkentve a felhasználói beavatkozás 
igényét. A numerikus billentyűzet lehetővé teszi a 
bizalmas dokumentumok jelszóvédett nyomtatását.

Energiahatékony, olcsó nyomtatás
Az energiatakarékossági funkciók, 
mint például a mély alvó üzemmód, 
illetve az automatikus kikapcsolás 
a nagy kapacitással, a könnyen 
hozzáférhető festékkazettákkal 
és a hosszú életű fényhengerrel 
együtt csökkentik a fenntartási 
költségeket és a felhasználói 
beavatkozás szükségességét.

Kulcsfontosságú funkciók a nagyobb vállalati hatékonyság érdekében
Nagyfelbontású A3-as és A4-es színes nyomatok a legkisebb A3-as nyomtatóból.

Tulajdonságok áttekintése

Nyomtatási sebesség A4: 23 lap/perc színes/fekete-fehér;   
A3: 13 lap/perc színes/fekete-fehér

A4: 35 lap/perc színes/fekete-fehér;   
A3: 20 lap/perc színes/fekete-fehér

A4: 35 lap/perc színes/fekete-fehér;   
A3: 20 lap/perc színes/fekete-fehér

Felbontás 1200 x 600 dpi 1200 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi
Papírkapacitás
opcionális papírtálcával

300+100
930

300+100
1.990

300+100
1.990

C841C831C822

*Választható a C822n, C831n vagy C841n típusoknál

Gyors nyomtatás a médiatípusok széles 
skálájára
Az alacsony hőmérsékleten történő 
beégetésnek köszönhetően a C800-as 
sorozat készülékei a leggyorsabb A3-as 
nyomtatók, 35 lap/perc (A4) és 20 lap/
perc (A3) sebességet biztosítva a színes 
és fekete-fehér nyomtatás esetében 
egyaránt, nyomathordozók széles 
skálájára, akár 256 g/m2 papírsúlyig, 
alapkiszerelésben* kétoldalas nyomtatási 
funkcióval. Ugyanakkor a 400 lapos 
papírkapacitásukkal - melyet akár 1.990 
lapra lehet növelni öt tálcával - 
megfelelnek a különböző  volumenű 
nyomtatási igényeknek.

Növelje a termelékenységet!
A C800-as sorozat készülékei 
kiegészítő papírtálcákkal rendelkeznek 
(alapkiszerelésben vagy opcionálisan), 
hogy lehetővé tegyék a nagy 
mennyiségű nyomtatást magas 
terhelésű munkakörnyezetekben.
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Fejlécek, e-mailek, faxok, 

 hírlevelek

Szórólapok, prospektusok

Levélreklám

Plakátok, címkékNaptárak

Reklámcsíkok akár 1321 mm-ig

Táblázatok, jelentések

A gazdasági kutatóközpont szerint a szervezetek 
nyomtatási költségeiket akár 30%-kal is csökkenthetik 
azzal, ha a korábban külső szolgáltatónál végzett 
nyomtatásokat házon belül* végzik.

Használja az eszét! Spóroljon időt és pénzt  
a házon belüli nyomtatással!

A C800-as sorozat a remek hardvert erőteljes szoftverrel és kiterjedt adathordozói rugalmassággal ötvözi annak érdekében, hogy a szervezetek 
ésszerűbben nyomtathassanak a megnövekedett hatékonyság, rugalmasság és biztonság révén.

Ésszerűbb nyomtatás az OKI-val

A C800-as sorozat olyan segédprogramokkal 
rendelkezik, melyek segítik Önt abban, hogy 
hatékonyabban és költséghatékonyabban 
dolgozhasson.

Ésszerűbb nyomtatási 
megoldások az OKI-tól

Legyen hatással ügyfeleire a C800-as sorozat nyomtatóival! Éles, tiszta 
és ragyogó színű dokumentumokat nyomtathat nagy színfelbontással, 
különböző súlyú és méretű adathordozók széles skálájára, és mindezt 
helyben. Spóroljon időt és pénzt azzal, hogy ellenőrzi mi kerül 
nyomtatásra, anélkül, hogy professzionális nyomdához vagy drága 
nyomdászati szolgáltatókhoz kellene fordulnia. A C800-as sorozattal 
legjobb minőségben, hatékonyan és költséghatékonyan nyomtathatja 
ki dokumentumait, akkor, amikor szüksége van rájuk, lévén, hogy teljes 
rugalmasságot biztosít, miközben csökkenti a hulladékot.

Hozzon létre és nyomtasson helyben 
kreatív kiadványokat a Template Manager 
sablontervezővel

A munkahelyi hatékonyság növelése érdekében 
a C800-as sorozatban megtalálható az OKI 
egyedi sablontervezője – a Template Manager 
szoftver, mely lehetővé teszi a különböző kreatív 
anyagok egyszerű és gyors létrehozását, majd 
helyben történő nyomtatását, csökkentve 
a költségeket. E hasznos és egyszerűen 
használható szoftver segítségével kiadványok 

széles skáláját hozhatja létre, például 
névjegykártyát, CD-címkét, ismertető 

füzetet, szórólapot stb.
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Plakátok, címkékNaptárak

Reklámcsíkok akár 1321 mm-ig

Névjegykártyák, CD-borítók és -címkék, 

összehasonlító dokumentumok

Extra rugalmasság az értékesítési 
osztályon

Amikor egy autókereskedéssel foglalkozó 
vállalat megoldást keresett arra, hogyan 
tudná csökkenteni az áruinformációt 
tartalmazó anyagok nyomtatási költségeit, 
az OKI C800-as sorozatának A3-as 
nyomtatóját választotta. Ez lehetővé tette a 
bemutatótermek számára az áruinformációt 
tartalmazó anyagok és sablokok tervezését 
és jó minőségben való nyomtatását. A 
nyomtatott formátumok közt voltak címkék, 
átlátszó ablakmatricák, hirdetőtáblák és 
időjárásálló kültéri feliratok.

Egy szívesen látott vendég bármelyik 
hotelben

A vendéglátóipar egyik képviselője, egy 
vezető szállodalánc, ahol a nyomtatandó 
anyagok köztudottan állandóan változnak, 
az OKI C800-as sorozatának A3-as színes 
nyomtatóját nagy örömmel fogadta. 
Anyagaik nagy részét házon belül tudták 
tervezni és nyomtatni, ami nagymértékben 
csökkentette költségeiket. A nyomtatott 
formátumok közt voltak A3-as és A4-es 
hirdetőtáblák, menük, szállodai hírlapok, 
A3-as plakátok és prospektusok.

*Egy, a gazdasági kutatóközpont által vezetett kutatás 
szerint – Smarter print management –controlling 
costs and environmental impacts, 2009 (Ésszerűbb 
nyomtatásmenedzsment – a költségek és környezeti 
hatások szabályozása, 2009)

A C800-as sorozat a remek hardvert erőteljes szoftverrel és kiterjedt adathordozói rugalmassággal ötvözi annak érdekében, hogy a szervezetek 
ésszerűbben nyomtathassanak a megnövekedett hatékonyság, rugalmasság és biztonság révén.

Az OKI A3-as nyomtatóját már számos kis 
és nagy szervezet használja a különböző 
gazdasági ágazatokban.

Hogyan segíti a 
felhasználókat az OKI az 
ésszerű nyomtatással?

Print Job Accounting – Lehetővé teszi szervezete nyomtatási költségeinek 
átvilágítását és felügyeletét

Felügyelheti a nyomtató használatát szervezetén belül, ugyanakkor az is lehetővé 
válik az Ön számára, hogy korlátozza egyének vagy csoportok hozzáférését, 
illetve hogy a nyomtatási és másolási mennyiséget egy meghatározott 
költséghatáron belül tartsa. Emellett a Print Job Accounting révén jelentést kaphat 
a használatról a hálózaton keresztül, beleértve a mennyiségre, papírméretre, 
nyomathordozó-típusra és kellékanyag használatra vonatkozó információkat is.

Irodán kívüli nyomtatás a mobil nyomtatás lehetőséggel

Az OKI megteremti a mobil nyomtatás lehetőségét az innovációnak és a 
technológiának köszönhetően. Számos termékünk alkalmassá vált a mobil 
nyomtatásra, lehetővé téve az Ön számára, hogy közvetlenül mobil eszközéről 
nyomtathasson a vezeték nélküli hálózaton keresztül.

Könnyen hozzáférhető szoftverek és alkalmazások segítségével, mint amilyen 
az ePrint és a Cortado Workplace, Ön most közvetlenül küldhet nyomtatási 
parancsot iPadjéről, iPhone-járól vagy okostelefonjáról nagyfelbontású 
nyomtatási eszközeinkre, melyekkel könnyedén nyomtathat, anélkül, hogy 
szüksége lenne PC- vagy Mac-kapcsolatra.

Biztonságos nyomtatás PIN kódos vagy kártyás megoldással2

A C800-as sorozat rendelkezik Secure Print - biztonságos nyomtatás funkcióval, 
lehetővé téve a bizalmas dokumentumok jelszóvédett nyomtatását a numerikus 
billentyűzet segítségével.

Emellett egy opcionális csatlakozási felület lehetővé teszi a Secure Print - 
biztonságos nyomtatás kártyafüggő használatát, melynek révén Ön ellenőrizni 
tudja az okoskártyák használatával a szervezeten belüli nyomtatást, ugyanis 
a felhasználó a kártyája leovasása után tudja elindítani a 
nyomtatást.
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Kisebb áramfogyasztás

•	Mivel LED technológiára épül, 
természetéből adódóan kevesebb 
energiát fogyaszt

•	Mély-alvó üzemmód – kevesebb, mint 
1 W-ra csökkenti az áramfogyasztást

•	OFF üzemmód – automatikusan 
kikapcsol a mély-alvó üzemmódból, 
akár 0,15 W-ra csökkentve az 
energiafelhasználást, amikor nincs 
használatban

 
Csökkentse a papírveszteséget

•	Kétoldalas nyomtatás – csökkenti 
a papírhasználatot azáltal, hogy 
lehetővé teszi a felhasználó számára, 
hogy automatikusan a lap mindkét 
oldalára nyomtasson. Helyben 
nyomtathatja a professzionális 
dokumentumokat, igény szerint, 
csökkentve a papírhasználatot

•	Biztonságos nyomtatás – csak 
igény szerint indítja a nyomtatást, 
csökkentve annak a lehetőségét, hogy 
a papír a nyomtatóban maradjon és 
illetéktelen kezekbe kerüljön

 
Hatékony festékhasználat és 
újrahasznosítható kellékanyagok

•	 Festéktakarékossági funkció 
–csökkenti a felhasznált festék 
mennyiségét, amikor piszkozatot vagy 
belső dokumentumot nyomtat

•	 Fekete-fehérben továbbra is nyomtat, 
ha kiürültek a színes festékkazetták

•	Az OKI ingyenes kellékanyag 
újrahasznosítási programot kínál 
ügyfelei számára. Jelenleg a program 
részeként visszaszállított anyagok 
97%-a újrahasznosításra kerül

A C822, C831 és C841 modellek, illetve ezek változatai révén a mikro-, kis- vagy közepes vállalkozások vagy 
munkacsoportok most saját üzleti igényeiknek megfelelően végezhetik az A3-as és A4-es színes nyomtatást.

A C800-as sorozat olyan modelleket tartalmaz, melyek nagy 
választékot és rugalmasságot kínálnak a különböző igényeknek és 
költségkereteknek való megfelelés érdekében

A hatékonyság 
növelése és a 
környezeti hatások 
csökkentése
A C800-as sorozat energiatakarékos 
funkciók széles skálájával rendelkezik 
annak érdekében, hogy Ön 
csökkenthesse az energiafelhasználást 
és ezáltal pénzt spórolhasson meg, 
miközben a szén-dioxid kibocsátás 
mértéke is kevesebb.

Mindhárom modell tökéletes a szokásos A4-es dokumentumok – levelek, e-mailek, jelentések, árajánlatok, táblázatok, 
névjegykártyák, címkék, stb. – nyomtatására, ugyanakkor megfelelnek az A3-as dokumentumok, például plakátok, 

brosúrák, ismertető füzetek, stb. nyomtatására is.

Az összes modell alapkiszerelésben hálózati támogatással érkezik, egyes változatok pedig kétoldalas nyomtatást, 
második papírtálcát és gépszekrényt kínálnak a házon belüli nyomtatás további rugalmassága érdekében.

Most egy olyan kompakt és költséghatékony nyomtatót használhat, amely nemcsak a mindennapi 
A4-es formátumú irodai munkát képes nagyszerűen elvégezni, hanem jó minőségű 
A3-as és A4-es színes nyomatokat készít a nyomathordozók széles skálájára, 
kiküszöbölve a drága nyomdászati szolgáltatások költségeit.
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Kellékanyagok

7k festékkazetták Fekete: 44844616 – –

7,3k festékkazetta Cián: 44844615; Magenta: 44844614;
Sárga: 44844613 – –

10k festékkazetta – Cián: 44844507; Magenta: 44844505;
Sárga: 44844506; Fekete: 44844508

Cián: 44844507; Magenta: 44844505;
Sárga: 44844506; Fekete: 44844508

30k fényhenger Cián: 44844407; Magenta: 44844405;
Sárga: 44844406; Fekete: 44844408

Cián: 44844407; Magenta: 44844405;
Sárga: 44844406; Fekete: 44844408

Cián: 44844407; Magenta: 44844405;
Sárga: 44844406; Fekete: 44844408

80k továbbító szalag 44846204 44846204 44846204
100k beégető egység 44848805 44848805 44848805

Műszaki adatok áttekintése

Leírás A3/A4 színes nyomtató A3/A4 színes nyomtató A3/A4 színes nyomtató
Funkcionalitás Nyomtatás Nyomtatás Nyomtatás
Felhasználók száma 1-től 20-ig 1-től 30-ig 1-től 30-ig

A4-es nyomtatási sebesség 23 lap/perc színes,  
23 lap/perc fekete-fehér nyomtatás

35 lap/perc színes,  
35 lap/perc fekete-fehér nyomtatás

35 lap/perc színes,  
35 lap/perc fekete-fehér nyomtatás

A3-as nyomtatási sebesség 13 lap/perc színes,  
13 lap/perc fekete-fehér nyomtatás

20 lap/perc színes,  
20 lap/per fekete-fehér nyomtatás

20 lap/perc színes,  
20 lap/per fekete-fehér nyomtatás

Nyomtatási felbontás 1200 x 600 dpi 1200 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi

Első nyomat elkészítési ideje Színes: 14 másodperc,  
fekete/fehér: 14 másodperc

Színes: 9,5 másodperc,  
fekete/fehér: 9,5 másodperc

Színes: 9,5 másodperc,  
fekete/fehér: 9,5 másodperc

Hálózatos a a a

Kétoldalas (duplex) egység Alapkiépítés: C822dn; Opcionális: C822n Alapkiépítés: C831dn, C831cdtn;  
Opcionális: C831n

Alapkiépítés: C841dn, C841cdtn;  
Opcionális: C841n

Standard lapkapacitás C822n, C822dn: 300 + 100 C831n, C831dn: 300 + 100;  
C831cdtn: 300 + 100 + 530

C841n, C841dn: 300 + 100;  
C841cdtn: 300 + 100 + 530

Második papírtálca Opcionális Alapkiépítés: C831cdtn;  
Opcionális: C831n, C831dn

Alapkiépítés: C841cdtn;  
Opcionális: C841n, C841dn

Harmadik papírtálca – Opcionális Opcionális
Negyedik papírtálca – Opcionális Opcionális

Gépszekrény Opcionális Alapkiépítés: C831cdtn;  
Opcionális: C831n, C831dn

Alapkiépítés: C841cdtn;  
Opcionális: C841n, C841dn

Görgős állvány – Opcionális Opcionális

Méretek (ma. x sz. x mé.) C822n, C822dn: 360 x 449 x 552 mm C831n, C831dn: 360 x 449 x 552 mm;  
C831cdtn: 780 x 449 x 552 mm

C841n, C841dn: 360 x 449 x 552 mm;  
C841cdtn: 780 x 449 x 552 mm

Tömeg C822n: 37kg; C822dn: 40kg C831n: 37kg; C831dn: 40kg; C831cdtn: 62.5kg C841n: 37kg; C841dn: 40kg; C841cdtn: 62.5kg

Energiafogyasztás Energiatakarékos üzemmódban: <12W;  
Mély-alvó üzemmódban: <1W

Energiatakarékos üzemmódban: <12W;  
Mély-alvó üzemmódban: <1W

Energiatakarékos üzemmódban: <12W;  
Mély-alvó üzemmódban: <1W

Memória (RAM) Alapkiépítés: 256MB; Maximum: 768MB Alapkiépítés: 256MB; Maximum: 768MB Alapkiépítés: 256MB; Maximum: 768MB
SDHC memóriakártya (opcionális) 16 GB 16 GB 16 GB

Nyomtatási nyelvek PCL 6 (XL3.0) és PCL5c,
SIDM

PCL 6 (XL3.0) és PCL5c, PostScript3 
emuláció, SIDM, PDF Direct Print v1.8

PCL 6 (XL3.0) és PCL5c, PostScript3 
emuláció, SIDM, PDF Direct Print v1.8

OS kompatibilitás Windows 2000 / XP Home / XP Professional (32 bit és 64 bit) / Server 2003 (32 bit és 64 bit) / Server 2008 (32 bit és 64 bit) / Server 2008 R2 
(64 bit) /Vista (32 bit és 64 bit) / 7 (32 bit és 64 bit); Mac OS X 10.3.9-től 10.7-ig

Segédszoftverek PrintSuperVision, Print Job Accounting, Color Access Policy Manager, Template Manager
Biztonság Biztonságos nyomtatás2, biztonságos törlés Biztonságos nyomtatás2, biztonságos törlés Biztonságos nyomtatás2, biztonságos törlés
Papírméretek A3, A4, A5, A6, B4, B5; egyéni méret 1.321 mm-ig és papírsúly akár 256 g/m2-ig

C841C831C822

A C822n/C822dn ideális eszköz mikro- vagy 
kisvállalkozások, illetve munkacsoportok számára

A kiterjedt adathordozói rugalmasságnak köszönhetően 
A6-os mérettől A3-asig bármekkora méretben nyomtathat, 
az eredmény pedig jó minőségű nyomat lesz, így 
egyazon kompakt eszközön nyomtathatja szokásos üzleti 
dokumentumait, illetve a promóciós anyagokat ügyfelei 
számára. És ha nem futja nagy beruházási kiadásokra, 
a C822 modellel a helyben történő színes nyomtatás 
elérhetőbbé válik, amikor szorít a költségvetés.

C831n/C831dn/C831cdtn – kis- és közepes vállalkozások 
vagy munkacsoportok számára

A C831 modell ideális választás azon kis- és közepes 
vállalkozások vagy munkacsoportok számára, melyek gyors, 
jó minőségű, nagy volumenű, igény szerinti helyben történő 
nyomtatásra vágynak. Kategóriájában a leggyorsabban 
nyomtat, 35 lap/perces sebességgel, nagykapacitású (10k) 

festékkel, így nyugodtan rábízhatja magát mindennapi 
nyomtatási szükségletei során. Mivel fenntartási költségei 
alacsonyak, vonzó lehetőség a nagy volumenű nyomtatási 
igénnyel rendelkező költségtudatos vállalkozások számára.

C841n/C841dn/C841cdtn – azon szervezetek számára, 
melyeknek 1200 x 1200 dpi-s nyomatokra van szükségük

A C841 típus 1200 dpi-s nyomtatási felbontással 
rendelkezik, lehetővé téve a szervezetek számára, hogy a 
részletek még élesebben látsszanak a nyomaton, melyen 
a színek ragyogóak, a szövegek kristálytiszták, a vonalak 
pedig letisztultak. Kihasználhatja a nagy nyomtatási 
sebesség, a nagykapacitású festékkazetták és az alacsony 
fenntartási költségek nyújtotta előnyöket, és mindez 
kiegészül a HD színes nyomtatás kiváló minőségével, hogy 
az Ön és ügyfelei igényeinek egyaránt megfeleljen.



1Csak a C831 és C841 típus esetében 2Opcionális SDHC kártyát igényel
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Környezetvédelem

Az Üzleti Etikai Kódex értelmében az 
OKI folyamatosan arra törekszik, hogy 

ügyfeleinek környezetbarát megoldásokat kínáljon:

■  Termékeinket úgy terveztük és alkottuk meg, 
hogy azok a lehető legkisebb káros hatással 
legyenek a környezetre.

■  Stratégiai célkitűzéseink egyike az 
újrahasznosítható készülékek és kellékanyagok 
számának növelése.

■  Felelősséggel tartozunk aziránt, hogy 
üzletvitelünket környezetbarát módon 
folytassuk, hozzájárulva a helyi közösségek 
környezetvédelmi tevékenységeihez.

Az OKI „zöld levél” szimbóluma, amelyet 
valamennyi terméken és csomagoláson megtalál, 
elkötelezettségünk bizonyítéka a begyűjtés, 
újrahasznosítás és a környezetvédelmi folyamatok 
iránt. 

20 évnyi LED technológia

Az OKI 20 évvel ezelőtt úttörő szerepet 
vállalt a digitális LED technológia kifejlesztésében. 
Ez az innováció nagy felbontású nyomtatást biztosít 
– minden alkalommal lenyűgöző minőségben. 
A digitális LED technológiának köszönhetően 
nyomtatóink kisméretű, környezetbarát és 
energiahatékony eszközök, amelyek jelentősen 
kevesebb nyersanyagot igényelnek a gyártás 
során, valamint kevesebb energiát fogyasztanak. A 
LED-es nyomtatófejeknek nincs mozgó alkatrészük, 
így LED-es nyomtatóink nagy teljesítményűek és 
különlegesen megbízhatóak.

Energy Star

Nyomtatóink és multifunkciós esz-
közeink rendkívül energiahatékony 

tervezésüknek köszönhetően, mely hozzájárul az 
energiai pazarlás csökkentéséhez, kiérdemelték 
az Energy Star címkét. Ezek az eszközök keves-
ebb energiát használnak a szokványos feladatok 
elvégzéséhez. Használaton kívül automatikusan 
energiatakarékos üzemmódba lépnek, és az olyan 
tulajdonságoknak köszönhetően, mint például a ké-
toldalas nyomtatás, tovább csökkentik az energiafel-
használást és a papírfogyasztást.

3 év garancia

Készülékeink megfelelnek a 
legmagasabb követelményű minőségi 

és technológiai szabványoknak, amelyet független 
tesztek bizonyítanak. 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. 
További információkért látogasson el a következő 
oldalra: www.okihu.hu/garancia

High Definition Color

A High Definition Color technológia az 
OKI saját, egyedi piacmeghatározó 

hardver és szoftver technológiája. Ezek az 
összetevők egyszerűen, intelligensen és tökéletesen 
működnek, kiváló színes nyomtatást eredményezve.

Nagyszerű színek: egyszerűen  
csak OKI!

REGISZTRÁCIÓ ESETÉN 

w
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Az üzleti nyomtatás szakértői
Az OKI nyomtatási részlege vállalatokat összekapcsoló nemzetközi márka, amely elkötelezett aziránt, hogy 
olyan költséghatékony, professzionális nyomtatási megoldásokat kínáljon a vállalkozásoknak, amelyek 
segítségével növelhetik munkafolyamataik hatékonyságát. Mint a nyomtatási technológiák úttörői, a digitális 
LED technológiától a High Definition Color technológia kifejlesztéséig, számtalan díjnyertes termékkel 
büszkélkedhetünk, és megoldásaink segítségével a vállalkozások képközpontú, figyelemfelkeltő, minőségi 
nyomtatott kommunikáció megvalósítására képesek költséghatékony módon. 

Az OKI az A3 és A4 formátumú színes és fekete-fehér nyomtatók és multifunkciós készülékek teljes választékát 
kínálja bármilyen méretű vállalkozás és munkacsoport számára. Nyomtatási megoldásaink kínálatát a faxok, 
valamint a 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.

Oki Systems 
(Magyarország) Kft.
Váci út 76. 
1133 Budapest
Magyarország
tel: +36 1 814 8000
fax: +36 1 814 8009
askoki@okihu.hu
www.okihu.hu


