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Professzionális színes nyomtatás költséghatékony 
funkciókkal vállalkozása vagy munkacsoportja számára

A4	 a

Színes/fekete-fehér	 a

Kétoldalas/hálózatos	 a

A6-tól	1.320	mm-ig,	akár	220	g/m2-ig	a

1-20	felhasználó	 a  

C331dn/C511dn/C531dn
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OKI A4-es színes asztali nyomtatók – 
amikor Ön felügyeli a nyomtatást
Gyors, professzionális minőségű színes nyomtatás, melyre a kis- és 
középvállalkozások alapozhatnak mindennapi munkafolyamataik során

Az	OKI	A4-es	színes	asztali	sorozata	a	kis-	és	középvállalkozások,	illetve	munkacsoportok	számára	olyan	modelleket	kínál,	
melyek	megfelelnek	költségvetésüknek,	valamint	a	sebességre	és	grafikai	kivitelezésre	vonatkozó	követelményeiknek.

Tökéletes	az	elfoglalt	szervezetek	számára,	maximálisan	megtérítve	a	befektetést	a	nagy	hatékonyságú,	nagykapacitású	
kellékanyagok	és	számos	más	takarékos	funkció	segítségével.

Nem szükséges kompromisszumokat 
kötnie a kiváló minőségű nyomat 
tekintetében

Az	OKI	A4-es	színes	asztali	sorozata	
Önt	helyezi	a	nyomtatás	felügyeletének	
központjába,	ugyanakkor	jó	
minőségű	nyomatokat	és	rugalmas	
nyomathordozó-kezelést	biztosít.
Emellett	az	OKI	szoftverének	eszközei	
lehetővé	teszik	az	Ön	számára,	hogy	
ellenőrizze	és	felügyelje	a	nyomtatókat,	
a	használatot	és	a	hatékonyságot	
hálózatán	belül.

E	kompakt,	ergonomikus	és	
energiahatékony	sorozat	díjnyertes	
LED	technológiát	használ	a	gyors,	
megbízható,	nagyfelbontású	színes	
nyomtatáshoz.	Az	OKI	a	LED	nyomtatási	
technológia	úttörőjeként	már	több	
mint	20	éve	biztosítja	az	
élesebb,	ragyogóbb	
színes	nyomatokat.

Alapkiépítésben	is	funkciók	széles	
skálájával	rendelkeznek,	például	
kétoldali	nyomtatási	lehetőséggel,	
hálózati	csatlakozással,	30	lap/perc	
nyomtatási	sebességgel,	illetve	
nagy	kapacitású	kellékanyagokkal,	
így	nagyszerű	ár-érték	arányt	
biztosítanak,	miközben	csökkentik	a	
fenntartási	költségeket.	

Házon belüli nyomtatás, mellyel időt 
és pénzt spórolhat

A	nagyfelbontású	digitális	LED	
technológia	kiváló	nyomtatási	
minőséget	biztosít.	Ez	a	technológia	
a	rugalmas	nyomathordozó-
kezeléssel	(akár	220	g/m2),	illetve	
az	OKI	egyedi	Template	Manager	
sablontervezőjével	társulva	lehetővé	
teszi	a	középvállalkozások	vagy	
munkacsoportok	számára,	hogy	
házon	belül	hozzák	létre	és	
nyomtassák	ki	a	dokumentumok	

és	marketing	anyagok	széles	skáláját,	
például	a	névjegykártyákat,	CD-/DVD-
címkéket,	szórólapokat,	bemutatókat	és	
az	akár	1.320	mm-es	plakátokat	is.

A tervezés középpontjában az 
energiahatékonyság áll

Az	Automatikus	kikapcsolás	üzemmód	
0,5	W-ra	csökkenti	az	áramfogyasztást	
azzal,	hogy	automatikusan	kikapcsolja	
az	eszközt	azokban	a	periódusokban,	
amikor	az	nincs	használatban.

Megbízhatóság, melyre alapozhat

Az	OKI	nyomtatók	sokkal	
megbízhatóbbak	a	LED	technológiának	
köszönhetően,	mivel	kevesebb	mozgó	
alkatrészből	állnak.	Ez	azt	jelenti,	hogy	
hároméves	garanciát	tudunk	biztosítani	
ezekre	a	modellekre,	Ön	pedig	nyugodt	
lehet	nyomtatóját	illetően.
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Főbb jellemzők

Egyszerű vezérlőpult
Intuitív	navigálás	a	
menükben	az	egyszerű	
vezérlőpult	segítségével,	
leegyszerűsítve	a	
használatot.

Nagyobb kapacitású kellékanyagok a 
felhasználói beavatkozás szükségességének 

csökkentése érdekében
A	kellékanyagokhoz	való	könnyű	hozzáférés	
lehetővé	teszi	az	egyszerű	cserét,	míg	a	
nagy	kapacitású	5k	színes	és	7k	fekete-
fehér	festékkazetták,	illetve	az	akár	30k	
hosszú	élettartamú	fényhenger*	csökkentik	
a	felhasználói	beavatkozás	szükségességét	

és	a	fenntartási	költségeket.

Rugalmas papírkezelés
A	papírtálca	könnyen	
hozzáférhető,	akár	250	lap	is	
elfér	benne,	és	ez	780	lapra	
bővíthető	a	második	papírtálca	
hozzáadásával.

100 lapos többfunkciós tálca és kimenő 
tálca nyomtatott oldallal felfelé
Nyomtasson	akár	1.320	mm	hosszú	
plakátokat	vagy	akár	220	g/m2	súlyú	
anyagokat	a	robusztus	többfunkciós	
tálcáról	az	egyenes	papírúton	keresztül.

Csökkenti a papírhasználatot a 
kétoldalas nyomtatással
Az	alapkiépítésben	
automatikus	kétoldalas	
nyomtatás	(akár	176	g/m2-ig)	
lehetővé	teszi	a	professzionális	

dokumentumok	létrehozását,	
illetve	csökkenti	a	papírhasználatot.

Csökkenti az energiafogyasztást 
az Automatikus kikapcsolás 
üzemmóddal
Az	Automatikus	kikapcsolás	
üzemmód	révén	csökkentheti	
az	áramfogyasztást,	és	
ezáltal	kevésbé	szennyezi	a	
környezetet.

Tulajdonságok áttekintése

Nyomtatási	sebesség A4:	22	lap/perc	színes,	
24	lap/perc	fekete-fehér

A4:	26	lap/perc	színes;	
30	lap/perc	fekete-fehér

A4:	26	lap/perc	színes;	
30	lap/perc	fekete-fehér

Processzor 532	MHz 266	MHz 532	MHz

Kétoldalas a a a

Hálózatos a a a

Nyelv PCL/PS GDI PCL/PS

Memória 128	MB 64	MB 256	MB

*akár	30k	fekete-fehér	és	20k	színes	nyomtatás	esetében

C511dnC331dn C531dn
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A gazdasági kutatóközpont szerint a szervezetek nyomtatási költségeiket 
akár 30%-kal is csökkenthetik, ha a korábban külső szolgáltatónál végzett 
nyomtatásokat házon belül* végzik.

Ésszerűbb nyomtatás az OKI-val

Sokoldalú házon belüli nyomtatás, mely csökkenti költségeit

Legyen	hatással	ügyfeleire	az	A4-es	asztali	színes	nyomtatók	e	sorozatával.	Ezekkel	éles,	tiszta	
és	ragyogó	dokumentumokat	nyomtathat	házon	belül,	például	névjegykártyákat,	plakátokat,	
CD-/DVD-címkéket,	stb.	nagyfelbontású	színekben,	nyomathordozók	széles	skálájára	(akár	
220	g/m2-ig	és	számos	méretben).

Spóroljon	időt	és	pénzt	azzal,	hogy	ellenőrizheti,	mi	kerül	nyomtatásra,	anélkül,	hogy	
professzionális	nyomdához	vagy	drága	nyomdászati	szolgáltatókhoz	kellene	fordulnia.	
A	legjobb	minőségben,	hatékonyan	és	költségkímélően	nyomtathatja	ki	
dokumentumait,	akkor,	amikor	szüksége	van	rájuk,	lévén,	hogy	teljes	rugalmasságot	
biztosít,	miközben	javítja	az	átfutási	időt,	és	csökkenti	a	veszteséget.

Spóroljon időt 
és pénzt a 

házon belüli 
nyomtatással

Ábrák poszterek

Prospektusok

Transzparensek

Ismertető	füzetek
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Ésszerűbb nyomtatási 
megoldások az OKI-tól

Az OKI egy sor szoftvert is kínál 
a további funkcionalitás, illetve 
vállalkozásának felügyelete és 

hatékonysága érdekében.  

Címkék

*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)

Template Manager sablonkezelő

Tervezze	és	nyomtassa	házon	belül	
fejléces	dokumentumait	és	promóciós	
anyagait:
•	 brosúrák	
•	 címkék
•	névjegykártyák
•	CD-/DVD-címkék
•	nagyméretű	plakátok	(akár	1.320	mm	
hosszúságig)

PrintSuperVision

A	hálózati	nyomtatók	és	
multifunkcionális	eszközök	
menedzsmentjéhez	és	felügyeletéhez:
•	 eszközkezelés	és	hibaelhárítás
•	 annak	ellenőrzése,	hogy	
melyik	nyomtatóban	szükséges	
festékkazettát	cserélni,	mielőtt	az	
teljesen	kifogy

•	 a	felhasználói	beavatkozás	
szükségességének	csökkentése	és	
ezáltal	a	termelékeny	munkafolyamat	
fenntartása

•	 a	hálózatban	lévő	összes	
nyomtató	teljes	felügyeletének	és	
láthatóságának	biztosítása

Print Job Accounting

Szervezete	nyomtatási	költségeinek	
átláthatóságát	és	felügyeletét	biztosítja:
•	 a	vállalaton	belüli	nyomtatóhasználat	
nyomon	követése	és	felügyelete

•	 a	hozzáférés	korlátozása	egyének	
vagy	csoportok	számára

•	nyomtatásmenedzsment	a	
megszabott	költséghatárokon	belül

•	 jelentések	létrehozása	a	
mennyiségre,	papírméretre,	
nyomathordozó-típusra	és	
fogyóanyag-használatra	vonatkozóan

Látogasson	el	a	www.okihu.hu honlap 
Támogatás	aloldalára	e	szoftvercsomag	
letöltéséhez

Irodán kívüli nyomtatás 

Az	OKI	megteremti	a	mobil	nyomtatás	
lehetőségét	a	munkahelyen,	az	
innovációnak	és	a	technológiának	
köszönhetően.	Számos	termékünk,	
köztük	az	A4-es	színes	asztali	
sorozat,	most	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	vagy	üzleti	partnere	
most	közvetlenül	küldhet	nyomtatási	
parancsot	iPadről,	iPhone-ról	vagy	
okostelefonról	az	OKI	nagyfelbontású	
nyomtatási	eszközeire,	melyekkel	
bárhol	nyomtathat,	anélkül,	hogy	
szüksége	lenne	PC-	vagy	Mac-
kapcsolatra.

A	mobil	nyomtatással	kapcsolatos	
további	információkért	látogasson	el	
honlapunkra:			
www.okihu.hu/mobilnyomtatas
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C331dn – Kisvállalkozások vagy 
munkacsoportok számára bonyolult 
grafikai elemeket tartalmazó 
dokumentumok nyomtatásához

•	1-10	felhasználó
•	Nyomtatási	sebesség:	22	lap/perc	
színes	és	24	lap/perc	fekete-fehér

•	PCL	és	PS	nyomtatási	nyelvek
•	Választható	második	papírtálca	
(530	lap)

•	Választható	szabadon	álló	
gépszekrény

•	2k	színes	és	3,5k	fekete	festékkazetta

C511dn – Kis- és középvállalkozások 
vagy munkacsoportok számára 
mindennapi üzleti dokumentumok 
nyomtatásához

•	1-20	felhasználó
•	Nyomtatási	sebesség:	26	lap/perc	
színes	és	30	lap/perc	fekete-fehér

•	Gazdaalapú	nyomtatási	nyelv
•	Választható	második	papírtálca	
(530	lap)

•	 Választható	szabadon	álló	
gépszekrény

•	Akár	5k	színes	és	7k	fekete	
festékkazetta

C531dn – Kis- és középvállalkozások 
vagy munkacsoportok számára 
bonyolult grafikai elemeket tartalmazó 
dokumentumok nyomtatásához

•	1-20	felhasználó
•	Nyomtatási	sebesség:	26	lap/perc	
színes	és	30	lap/perc	fekete-fehér

•	 PCL	és	PS	nyomtatási	nyelvek
•	Választható	második	papírtálca	
(530	lap)

•	 Választható	szabadon	álló	
gépszekrény

•	Választható	16	GB-os	SDHC	memória1
•	 Akár	5k	színes	és	7k	fekete	
festékkazetta

•	A	Secure	Print	biztonságos	
nyomtatás	funkció	védi	az	értékes	
vállalati	adatokat

A hatékonyság 
növelése és a 

környezeti hatások 
csökkentése

Az OKI A4-es színes asztali 
nyomtatósorozat a piacon 
kapható leghatékonyabb 

nyomtatók egyike, mely 
túlmutat a jelenlegi 

hatékonysági elvárásokon.

Egy nyomtató, mely minden kis- vagy középvállalkozásnak, illetve 
munkacsoportnak megfelel 
Az OKI A4-es színes asztali sorozata kiváló funkcionalitást és nyomtatási minőséget biztosít a 
kis- és középvállalkozások, illetve munkacsoportok számára. Funkcióvezéreltek lévén, e nyomtatók a 
fenntartási költségek csökkentését kínálják, ugyanakkor gyors és hatékony működést biztosítanak.

	

Az áramfogyasztás csökkentése 

•	Mivel	a	LED	technológiára	épül,	
természetéből	adódóan	kevesebb	
energiát	fogyaszt

• Eco mód	–	növeli	a	nyomtatási	
sebességet	és	csökkenti	az	
áramfogyasztást

• Mély-alvó üzemmód –	2,5	W	alá	
csökkenti	az	energiafogyasztást

• Automatikus kikapcsolás üzemmód 	
–	automatikusan	kikapcsol	a	mély	
alvó	üzemmódból,	akár	0,5	W-ra	
csökkentve	az	energiafogyasztást,	
amikor	nincs	használatban	

	
	

Kétoldalas nyomtatás alapkiépítésben

•	Csökkenti	a	papírhasználatot

Csökkenti a festékhasználatot

• Festéktakarékos üzemmód funkció 	
–	csökkenti	a	felhasznált	festék	
mennyiségét,	amikor	piszkozatot	vagy	
belső	dokumentumokat	nyomtat

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

Ezek	az	elsőrendű	eszközök	számos	olyan	funkcióval	rendelkeznek,	melyek	
csökkentik	a	környezeti	hatásokat	és	a	folyamatos	fenntartási	költségeket	
egyaránt.	Egy	előre	beállított	opció	segítségével	automatikusan	kikapcsolhatja	
az	eszközöket,	amikor	azok	nincsenek	használatban.	Ez	annak	a	mély-alvó	
üzemmódnak	a	kiegészítő	funkciója,	mely	alvó	módba	helyezi	a	nyomtatókat,	
amikor	azok	nincsenek	használatban,	illetve	szükség	szerint,	amikor	nyomtatási	
feladatot	kapnak,	készenléti	állapotba	helyezi	őket.
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Műszaki adatok áttekintése

Leírás A4-es	színes	nyomtató A4-es	színes	nyomtató A4-es	színes	nyomtató

Funkcionalitás Nyomtatás Nyomtatás Nyomtatás

Felhasználók	száma 1-től	10-ig 1-től	20-ig 1-től	20-ig

Nyomtatási	sebesség 22	lap/perc	színes,	24	lap/perc	fekete-fehér 26	lap/perc	színes,	30	lap/perc	fekete-fehér 26	lap/perc	színes,	30	lap/perc	fekete-fehér

Processzor	sebessége 532	MHz 266	MHz 532	MHz

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

Első	nyomat	elkészítési	ideje Színes:	9	másodperc,	fekete-fehér:	
8,5	másodperc

Színes:	8	másodperc,	fekete-fehér:	
7,5	másodperc

Színes:	8	másodperc,	fekete-fehér:	
7,5	másodperc

Hálózatos a a a

Duplex	(kétoldalas)	egység Alapkiépítés Alapkiépítés Alapkiépítés

Papírkapacitás 250	+	100 250	+	100 250	+	100

Második	papírtálca	(opcionális) 530 530 530

Méretek	(ma.	x	sz.	x	mé.) 242	x	410	x	504	mm 242	x	410	x	504	mm 242	x	410	x	504	mm

Súly	(kb.) 22	kg 22	kg 22	kg

Energiafogyasztás Mély-alvó	üzemmód:	<1,5	W;	
Automatikus	kikapcsolás	üzemmód:	<0,5	W

Mély-alvó	üzemmód:	<2,5	W;	
Automatikus	kikapcsolás	üzemmód:	<0,5	W

Mély-alvó	üzemmód:	<1,5	W;	
Automatikus	kikapcsolás	üzemmód:	<0,5	W

Memória	(RAM) Alapkiépítés:	128	MB;	maximum:	640	MB Alapkiépítés:	64	MB;	maximum:	64	MB Alapkiépítés:	256	MB;	maximum:	768	MB

SDHC	memóriakártya1	(opcionális)	 - - 16	GB

Nyomtatási	nyelvek PCL6	(XL3.0	és	PCL5c),
PostScript3	emuláció,	SIDM	 Windows/Mac	gazdaalapú	nyomtatási	rendszer PCL6	(XL3.0	és	PCL5c),

PostScript3	emuláció,	SIDM	

OS	kompatibilitás Windows	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)	/	Windows	7	(32	bit	és	64	bit);	Mac	OS	X	10.3.9-től	10.7-ig

Segédszoftverek PrintSuperVision,	Print	Job	Accounting,	Template	Manager

Papírméretek A4,	A5,	A6,	B4,	B5;	egyéni	méretek	1.320	mm-ig	és	220	g/m2	súlyig

Kiegészítő termékek

2k	festékkazetták Cián:	44469706;	Magenta:	44469705;
Sárga:	44469704

Cián:	44469706;	Magenta:	44469705;
Sárga:	44469704

Cián:	44469706;	Magenta:	44469705;
Sárga:	44469704

3,5k	festékkazetta Fekete:	44469803 Fekete:	44469803 Fekete:	44469803

5k	festékkazetták	 - Cián:	44469724;	Magenta:	44469723;
Sárga:	44469722

Cián:	44469724;	Magenta:	44469723;
Sárga:	44469722

7k	festékkazetta	 - Fekete:	44973508 Fekete:	44973508

Fényhenger* 44968301 44968301 44968301

60k	továbbító	szalag 44472202 44472202 44472202

60k	beégető	egység 44472603 44472603 44472603

C531dnC511dnC331dn

C610 – Gyors, jó minőségű színes nyomtatás nagyobb 
munkacsoportok számára

•	1-30	felhasználó
•	Nyomtatási	sebesség:	30	lap/perc	színes	és	
34	lap/perc	fekete-fehér

•	Papírsúly:	akár	250	g/m2

•	PCL	és	PS	nyomtatási	nyelvek
•	Opcionális	papírtálcák	(akár	1.460	lap)
•	Választható	szabadon	álló	gépszekrény
•	Választható	16	GB-os	SDHC	memória1
•	Akár	6k	színes	és	8k	fekete	festékkazetta
•	A	Secure	Print	biztonságos	nyomtatás	funkció	védi	a	
bizalmas	vállalati	adatokat

C711 – Hatékony, alacsony költségű nyomtatás 
vállalkozások, nagyobb munkacsoportok számára

•	1-30	felhasználó
•	Nyomtatási	sebesség:	30	lap/perc	színes	és	
34	lap/perc	fekete-fehér

•	Papírsúly:	akár	250	g/m2

•	PCL	és	PS	nyomtatási	nyelvek
•	Opcionális	papírtálcák	(akár	1.690	lap)
•	Választható	szabadon	álló	gépszekrény
•	Opcionális	16	GB-os	SDHC	memória1
•	Akár	11,5k	színes	és	11k	fekete	festékkazetta
•	A	Secure	Print	biztonságos	nyomtatás	funkció	védi	a	
bizalmas	vállalati	adatokat

Amennyiben speciálisabb eszközök meglétét feltételező, nagy mennyiségű nyomtatásra lenne szükség, 
akkor ajánljuk figyelmébe az OKI C610 és C711 modelleket. További információkért látogasson el a 
www.okihu.hu honlapra.

*	Akár	30k	fekete,	20k	színes	nyomtatás	esetében
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1Opcionális	SDHC	memóriakártya	szükséges	a	Secure	Print	funkcióhoz
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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
w

w.okihu.hu/garanci
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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


