
Séria C500/MC500

A4 a

Farebne/čiernobielo a

Obojstranná tlač, kopírovanie, skenovanie, fax a

Tlač formátov od A6 po 210 x 1 321 mm  
s gramážou až do 220 g/m2 a

1 – 25 používateľov a

TLAČ SKENOVANIE1 FAXOVANIE1KOPÍROVANIE1 SIEŤ

Inteligentné farebné tlačiarne a multifunkčné 
zariadenia, ktoré prinášajú nové úrovne funkcií pre 
malé podniky a pracovné skupiny
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Výkonné tlačiarne, ktoré vám pomôžu 
konkurovať na novej úrovni
Modely série C500/MC500 vám otvárajú nové príležitosti vďaka tomu, že prinášajú vynikajúcu kvalitu tlače, 
inteligentné možnosti pripojenia a vysoké úrovne zabezpečenia na dosah malým podnikom a pracovných 
skupinám.
Modely C542dn a MC573dn obsahujú 7” farebnú dotykovú obrazovku LCD a platformu smart Extendable Platform (sXP) 
s otvorenou architektúrou od spoločnosti OKI, ktorú možno používať s riešeniami tretích strán, ako aj s vlastnými riešeniami na 
prácu s dokumentmi. Vďaka tomu sa môžu spoločnosti zapojiť do trendu prechodu na digitálne médiá, zefektívniť svoje pracovné 
postupy, lepšie spravovať režijné náklady a pripraviť sa na rast obchodných činností.
Tento rad tiež ponúka vysokú úroveň bezpečnostných opatrení, ako je napríklad funkcia Private Print či voliteľná funkcia Card 
Release, aby mohli dôverné informácie spoločnosti zobrazovať a tlačiť len oprávnení zamestnanci. Funkcia Wireless Direct 
poskytuje ďalšiu ochranu vďaka možnosti bezpečného súbežného pripojenia káblových aj bezdrôtových sietí.
Celý rad je postavený na novej výkonnej riadiacej jednotke, ktorá zabezpečuje skvelé rýchlosti a pozoruhodnú kvalitu tlače 
1200 x 1200 dpi. Veľká pamäť umožňuje jednoduché spracovanie úloh náročných na grafiku a gigabitové ethernetové pripojenie 
urýchľuje prenos veľkých farebných súborov cez sieť. Znamená to, že v kancelárii môžete v prípade potreby vytlačiť viac farebných 
tlačových úloh – od vizitiek cez brožúry až po transparenty. Spoločnosti tak môžu budovať svoju značku dostupným a časovo 
efektívnym spôsobom.
Riešenie problémov je dostupné prostredníctvom panela s displejom aj pomocou aplikácie OKI Mobile Print, vďaka čomu je 
prevádzka a údržba týchto zariadení skutočne jednoduchá. Keď sú k dispozícii nové funkcie, používateľ môže jednoducho 
aktualizovať svoje zariadenie prostredníctvom webového portálu spoločnosti OKI.

C532dn

Výkonná tlačová riadiaca jednotka 
s kvalitou tlače 1200 x 1200 dpi 
a výkonnými bezpečnostnými 
funkciami. Rýchlosť tlače 30 str./min 
a kapacita papiera 1 410 listov 
s dvomi voliteľnými zásobníkmi na 
papier je spoľahlivou voľbou pre rušné 
kancelárie a veľký objem dokumentov. 
Medzi funkcie zabezpečenia tejto 
tlačiarne patria napríklad voliteľná 
funkcia Card Release*, funkcia Private 
Print (šifrovaný prenos údajov), ktorá 
vám umožňuje vybrať dokument 
z tlačového frontu a uvoľniť ho 
pomocou kódu PIN, alebo funkcia 
Internet Protocol Security (IPSec).

C542dn 

Táto inteligentná tlačiareň ponúka 
rovnaké funkcie ako model C532dn 
a je určená na používanie veľkými 
podnikmi. 7" farebná dotyková 
obrazovka LCD a otvorená architektúra 
sXP od spoločnosti OKI prinášajú 
správu dokumentov na nový trh. 
Platforma sXP umožňuje využitie 
funkcie Pull printing pre celú flotilu 
zariadení aj ostatné zariadenia 
a možnosť používať aplikácie tretích 
strán.

MC573dn

Toto inteligentné multifunkčné 
zariadenie ponúka funkcie modelu 
C542dn spolu s možnosťami 
multifunkčného zariadenia. Rýchle 
farebné skenovanie (30 obr./min) 
obohacuje kopírovanie, faxovanie 
a vysokú kvalitu tlače, čo umožňuje 
efektívny prevod dokumentov na 
digitálne verzie.

Funkcie série  
C500/MC500 v skratke

Funkcia Tlač Tlač Tlač, kopírovanie, skenovanie, 
faxovanie

Panel displeja 3,5" grafický displej LCD 7" farebná dotyková obrazovka LCD 7" farebná dotyková obrazovka LCD 

Bezdrôtovo Voliteľne Voliteľne Voliteľne

Rýchlosť farebnej tlače/
kopírovania1 30 str./min 30 str./min 30 str./min

Kapacita papiera (štandard) 
s voliteľnými zásobníkmi na papier

250 + 100
1 410

250 + 100
1 410

250 + 100
1 410

C532dn C542dn MC573dn

Tlačte bez námahy prostredníctvom svojho smartfónu alebo tabletu. Tieto tlačiarne 
sú pripravené na využívanie služby Google Cloud Print a sú kompatibilné so službou 
AirPrint od spoločnosti Apple Inc. Vďaka tomu vám umožnia tlačiť z akéhokoľvek 
miesta bez nutnosti priameho pripojenia k tlačovému zariadeniu.

* K dispozícii bude v roku 2017 prostredníctvom lokality OKI Firmware Portal.
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Flexibilná manipulácia s 
médiami

Tlač na širokú škálu veľkostí 
a hmotností médií od 

formátu A6 až po dĺžku 
papiera 1,3 m a od gramáže 

64 až do 220 g/m2 alebo 
176 g/m2 pri obojstrannom 

spracovaní.

Používateľsky príjemné a jednoduché 
ovládanie 

Rýchlo a jednoducho prispôsobiteľná 
7" farebná dotyková obrazovka 

LCD2, intuitívny systém ponúk 
a zdokonalená funkcia pomocníka. 
Umiestnite najčastejšie používané 

funkcie na domovskú obrazovku 
pre rýchly prístup. Nástroj na 

aktualizáciu firmvéru zjednodušuje 
vykonávanie zmien.

Automatická obojstranná 
tlač, kopírovanie, skenovanie 

a faxovanie ako štandard1

Reverzný automatický 
podávač dokumentov (RADF) 

pre jednoduché, efektívne 
a hospodárne zaobchádzanie 

s jedno- a obojstrannými 
viacstránkovými dokumentmi.

Zdokonalené možnosti 
pripojenia

Technológia Wireless Direct 
umožňuje súbežné pripojenie 

káblovej a bezdrôtovej siete 
bezpečným spôsobom. 

Bezdrôtové príslušenstvo je 
k dispozícii pre všetky modely.

Lepšie zabezpečenie
Udržiavajte dôvernosť 

dokumentov s funkciou Private 
Print a voliteľnou funkciou 

Card Release, vďaka čomu si 
používatelia môžu prezrieť 

všetky tlačové úlohy predtým, 
ako vyberú dokumenty na tlač.

Priama tlač a skenovanie 
Tlač priamo z USB kľúča 

alebo skenovanie priamo 
naň bez potreby počítača 

poskytuje vyššiu flexibilitu 
a efektívnosť používania.

Množstvo funkcií na tlač na vysokej úrovni aj 
na každodenné kancelárske potreby

Ideálna voľba pre 
veľkoobjemové tlačové úlohy

Pri vysokých rýchlostiach až 
30 str./min a s maximálnou 

kapacitou papiera 1 410 listov 
s 2 voliteľnými zásobníkmi na 

papier môžete podporiť internú 
veľkoobjemovú tlač.

Úsporné, vysokokapacitné tonery
Vysokokapacitné tonerové 

kazety znižujú celkové náklady 
na vlastníctvo a potrebu zásahov 

používateľa.
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Funkcie na zvýšenie vašej 
produktivity a podporu 
vášho pracovného postupu

ADRESA 
ŠTÍTKY

PÚTAČE/TABUĽKY/STĹPCOVÉ GRAFY

LETÁKY NÁLEPKY PREZENTÁCIEPÍSMENÁ

FAXOVANIE 
DO

E-MAIL

INTERNET

POČÍTAČ

OBOJSTRANNÉ

JEDNOSTRANNÉ

Tlač

Séria C500/MC500 vychádza z cenami ovenčených 
technológií a poskytuje ostrú, presnú a spoľahlivú tlač. 

• Vysoké rozlíšenie farebnej tlače 1200 x 1200 dpi pre podnikové 
dokumenty v profesionálnej kvalite

• Rýchlosť tlače 30 str./min ideálna pre časovo kritické úlohy

• Obojstranná tlač ako štandard – zníženie spotreby papiera 
a interná výroba podnikových dokumentov v profesionálnej kvalite

• Funkcia Private Print na zabezpečenú tlač zaručujúcu dôvernosť 
dokumentov vrátane kódu PIN a šifrovaného prenosu údajov do 
tlačiarne alebo multifunkčného zariadenia

• Zdieľaná tlač – ukladajte šablóny a dokumenty do zariadenia, ktoré 
môžu následne používatelia tlačiť bez overenia

• Maximálna kapacita papiera až do 1 410 listov s 2 voliteľnými 
zásobníkmi na papier, vďaka čomu je len minimálna potreba 
zásahu používateľa

• Viacúčelový zásobník (MPT) s automatickou detekciou zabezpečí 
tlač na širokú škálu médií rôznych veľkostí a hmotností

• Uvoľnite tlačové úlohy prostredníctvom funkcie Card Release 
a vyberte dokument zo zoznamu tlačových úloh

• Ušetrite peniaze vďaka tlači čiarových kódov zo systému SAP bez 
prídavného modulu na čiarové kódy 
 

Fax

Model MC573dn ponúka zdokonalené funkcie faxu, 
rýchlosť Super G3 a intuitívne ovládacie prvky, ktoré 
zlepšia efektívnosť a správu dokumentov.

• Rýchlosť Super G3 umožňuje odosielanie a prijímanie faxov 
vysokou rýchlosťou

• Preposielajte faxy do iných zariadení

• Preposielajte faxy priamo na e-mailovú adresu

• Odstránenie okrajov automaticky vyčistí obrázky

• Uložte a prezerajte si prichádzajúce faxy na 7" farebnej dotykovej 
obrazovke LCD ešte pred vytlačením a ušetrite peniaze

• Ušetrite čas s až 40 tlačidlami na dotykovej obrazovke a  
300 rýchlymi voľbami na načítanie pravidelne používaných čísel
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FTP

SKENOVANIE DO

USB SIEŤOVÉHO 
PRIEČINKA

E-MAIL PRIEČINKA 
FTP

JEDNO- ALEBO OBOJSTRANNÉ 
FAREBNÉ

JEDNO- ALEBO OBOJ-
STRANNÉ ČIERNOBIELE

Skenovanie

Zariadenie MC573dn obsahuje LED skener s vysokým 
rozlíšením farieb, ktorý poskytuje široký rozsah funkcií na 
zlepšenie pracovných postupov a produktivity na pracovisku.

• Rýchle farebné a čiernobiele skenovanie rýchlosťou 30 obr./min

• Reverzný automatický podávač dokumentov (RADF) na 50 listov 
umožňuje ľahkú prácu s viacstránkovými, jednostrannými 
a obojstrannými dokumentmi

• Skenovanie na USB a sieťové skenovanie TWAIN (PC a Mac)

• Ukladanie nastavení skenovania pre opakujúce sa úlohy

• Protokol LDAP poskytuje priamy prístup k údajom kontaktov a 
e-mailov z existujúceho adresárového servera, čo šetrí čas a zvyšuje 
spoľahlivosť odosielania dokumentov

• Funkcia budovania tlačovej úlohy umožňuje skenovanie viacerých 
rôznych dokumentov, z ktorých sa vytvorí jeden výstupný dokument

• Skenujte priamo do: zariadenia USB, sieťového priečinka, e-mailu 
a servera FTP pre rýchle a všestranné možnosti uloženia a správy 
dokumentov

• Preskakovanie prázdnych stránok

Kopírovanie

Funkcie LED skenovania a tlače v zariadení MC573dn 
zabezpečia vynikajúcu kvalitu kopírovania na dosahovanie 

jasných, presných a rýchlych výsledkov.

• Viacstranové dokumenty, jedno- alebo obojstranné, spracujete 
s ľahkosťou

• Rýchle a vysokokvalitné čiernobiele a farebné kopírovanie

• Funkcia Job Macro umožňuje naprogramovať často používané 
nastavenia kopírovania

• Jednoduché kopírovanie obojstranných identifikačných kariet na 
jeden list

• Odstránenie pozadia umožňuje používateľovi odstrániť z výtlačku 
nečistoty skopírované zo skla na dokumenty alebo z originálneho 
média

• Funkcia usporiadania dokumentov automaticky triedi kópie 
viacstranových dokumentov, vďaka čomu ušetríte čas

Ergonomický dizajn s intuitívnymi a ľahko použiteľnými 
zobrazeniami, ktoré rýchlo prevedú používateľa každou úlohou. 
Funkcia Job Macro zaznamená a okamžite načíta často používané 
úlohy pre vysoko efektívnu prácu.

KOPÍROVANIE  
IDENTIFIKAČNEJ KARTY

JEDNOTLIVÉ KÓPIEUSPORIADANÉ KÓPIE

Identifikačná 
karta



6

Zlepšenie efektívnosti 
a zníženie vplyvu na 
životné prostredie
Séria C500/MC500 zahŕňa širokú 
škálu ekologických funkcií, ktoré 
pomôžu vašej spoločnosti znižovať 
spotrebu energie, vplyv na životné 
prostredie a prevádzkové náklady.

Zlúčenie viacerých zariadení do jedného
Model MC573 spája niekoľko zariadení do 
jedného efektívneho modelu, čím znižuje:
• spotrebu energie – vďaka čomu 

zredukujete aj negatívny vplyv na životné 
prostredie,

• spotrebu spotrebných materiálov – vďaka 
čomu ušetríte peniaze.

Zníženie spotreby energie
100 % využívanie technológie LED, ktorá 
spotrebúva menej energie
• Režim Eco – zlepšuje výkon a znižuje 

spotrebu energie
• Režim hlbokého spánku – znižuje 

spotrebu energie na menej ako 1,4 W 
• Tichý režim – znižuje hladinu hluku 

a spotrebu energie

Obojstranná tlač, kopírovanie, skenovanie 
a faxovanie ako štandard
• Znižuje spotrebu papiera
• Umožňuje tlač profesionálnych 

dokumentov priamo v spoločnosti 
 
 
 
 

Zníženie spotreby tonera
• Funkcia šetrenia tonera – znižuje 

množstvo tonera, ktoré sa použije pri tlači 
návrhov alebo interných dokumentov. 
Vyberte si z 3 úrovní kvality tlače

• Bezplatný recyklačný program – 
spoločnosť OKI ponúka zákazníkom 
bezplatný program recyklácie 
spotrebného materiálu. V súčasnosti 
sa recykluje 97 % všetkých materiálov 
vrátených prostredníctvom tohto 
programu

Pokročilé funkcie faxu1 redukujú potrebu 
tlače
Rôzne funkcie faxu môžu pomôcť znížiť 
objemy tlače faxov, čim prinášajú úsporu 
energie, spotrebného materiálu a 
telekomunikačných poplatkov:
• Pošlite fax do ľubovoľného počítača v sieti 

bez toho, aby bolo potrebné vykonať tlač
• Uložte a prezerajte si prichádzajúce faxy 

na 7" dotykovej obrazovke LCD ešte pred 
vytlačením a šetrite papier

• Zablokujte nevyžiadané faxy a zabráňte 
zbytočnej tlači

• Faxovanie cez internet znižuje náklady na 
telekomunikačné poplatky

Možnosti využitia modelov C542dn a MC573dn navyšuje 7" farebná dotyková obrazovka LCD s jednoduchým používaním.

Jednoduché používanie na dosah ruky

Funkcia Job Macro umožňuje 
používateľom nahrať a opätovne 
používať kľúčové sekvencie na 
zrýchlenie často používaných operácií.

Prispôsobte 
si domovskú 
obrazovku 
rýchlo 
a jednoducho. 
Umiestnite 
najčastejšie 
používané 
funkcie na 
dosah ruky na 
zaistenie rýchlej 
a efektívnej 
práce.

QWERTY 
klávesnica na 
zjednodušenie 
zadávania 
údajov a 
e-mailových 
adries.  

Zdokonalená funkcia 
pomocníka prináša 
užitočné grafické a 
textové vysvetlenia 
priamo na displeji.

Špecializované tlačidlá vás 
rýchlo a priamo prenesú 
do požadovaného režimu 
prevádzky.

Uložte a prezerajte 
si prichádzajúce faxy 
ešte pred vytlačením a 
šetrite papier.
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Riešenia na zefektívnenie tlače a pracovného toku dokumentov

Zabudované v zariadení

Mobilná tlač 

Zaradenia od spoločnosti OKI umožňujú dnešným 
mobilným pracovníkom tlačiť bezdrôtovo z  ľubovoľného 

notebooku, tabletu alebo smartfónu prostredníctvom inteligentných 
tlačiarní či multifunkčných zariadení kompatibilných so službami 
AirPrint a Google Cloud Print. 

Ak chcete získať ďalšie informácie o mobilnej tlači, navštívte našu 
vyhradenú webovú stránku www.okieurope.com/mobileprinting

Zabezpečenie

Šifrovaná zabezpečená tlač s  kódom PIN a  overením 
používateľa prispieva k  ochrane dokumentov. Tieto funkcie sú 
doplnené technológiou Wireless Direct na súbežné káblové aj 
bezdrôtové pripojenie bezpečným spôsobom, voliteľnou funkciou 
Card Release na zachovanie bezpečnosti dôverných dokumentov 
a funkciou Private Print, ktorá umožňuje vybrať dokument z tlačového 
frontu a uvoľniť ju pomocou kódu PIN.

Softvér a nástroje

ABBYY FineReader Sprint1

Bezplatný nástroj na spracovanie OCR a prevod jedným kliknutím

Softvér ABBYY FineReader® pre PC/Mac vám pomôže vytvoriť 
z papierových dokumentov, súborov PDF alebo digitálnych fotografií 
súbory s podporou upravovania a prehľadávania, čím vám šetrí čas aj 
prácu pri prepisovaní dokumentov.

• Upravujte naskenovaný dokument alebo obrázok vo 
formáte PDF a vytvárajte nové dokumenty v editovateľných 
súboroch bez toho, aby ste museli v dokumente meniť 
formát štruktúry, tabuliek, stĺpcov, štýl či veľkosť písma.

• Vyhľadávajte a archivujte dokumenty, aby ste ich 
mohli rýchlo a pohodlne nájsť – preveďte ich do 
prehľadávateľných formátov PDF a PDF/A.

• Preveďte dokumenty do formátov, ktoré je možné prehliadať 
na mobilných zariadeniach – dokonalé riešenie pre 
čítačky elektronických kníh, tablety alebo smartfóny

Smart PrintSuperVision

Na riadenie a kontrolu tlačiarní a multifunkčných 
zariadení pripojených do siete

Prostredníctvom podrobných správ umožňuje nástroj sPSV 
manažérom v oblasti IT prevziať kontrolu nad zariadeniami a riešiť 
akýkoľvek problém bez zásahu používateľa, čo vám poskytuje 
kompletnú kontrolu a viditeľnosť všetkých tlačiarní v celej sieti.

Dobrý prehľad a kontrola nad využitím tlače v rámci vašej spoločnosti 
vďaka nástroj sPSV vám umožňuje obmedziť prístup jednotlivcom 
alebo skupinám a spravovať tlač a kopírovanie v rámci definovaných 
nákladov. Nástroj sPSV tiež poskytuje možnosť tvorby prehľadov 
o využití tlačiarní v rámci siete, zhromažďuje informácie o objemoch, 
veľkosti papiera, type médií a použití spotrebného materiálu.

Otvorená platforma spoločnosti OKI

sXP (smart Extendable Platform) ako základ 
produktivity vašej spoločnosti 

Táto platforma postavená na webových službách umožňuje 
bezproblémovú integráciu inteligentných multifunkčných zariadení 
do vášho systému alebo riešení tretích strán, napríklad SENDYS 
Explorer, PaperCut MF a Drivve Image. Tým je zaistené, že záznam, 
distribúcia, správa a  výstup dokumentov sú efektívne vykonané 
a realizované v rámci zlepšenia produktivity vašich zamestnancov.

K dispozícii je ak súprava na vývoj softvéru (SDK) na rýchly vývoj 
vlastných riešení.

Inteligentné riešenia

SENDYS Explorer

Správa dokumentov bez dodatočných nákladov

Riešenie SENDYS Explorer umožňuje spoločnostiam vykonávať všetky 
potrebné postupy na zachytenie, prevod, distribúciu, nahrávanie 
alebo tlač dokumentov. Tieto funkcie po prvýkrát prinášajú výnimočné 
možnosti správy dokumentov malým podnikom aj vďaka tomu, že sú 
všetky funkcie prístupné aj cez aplikáciu v smartfóne/tablete. 

• Záznam dokumentov: z multifunkčného zariadenia, smartfónu/
tabletu, počítačového webového rozhrania a e-mailu.

• Prevod dokumentov: Preveďte naskenované dokumenty 
do širokej škály editovateľných formátov

• Centrum dokumentov: Distribúcia naskenovaných súborov

• Direct-Print: Akýkoľvek dokument, ktorý ste 
naskenovali alebo inak získali z cloudu, priamo 
prostredníctvom panelu multifunkčného zariadenia, 
smartfónu/tabletu alebo webového rozhrania
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Špecialisti na firemnú tlač

Divízia tlačiarní spoločnosti OKI je globálna značka pre firemných zákazníkov poskytujúca nákladovo efektívne 
profesionálne tlačové riešenia priamo v spoločnosti, ktoré sú určené na zvýšenie efektívnosti pre dnešné aj budúce 
potreby podnikov a ich pracovné postupy. Ako priekopníci v oblasti inovatívnych technológií – od digitálnej LED 
tlače až po technológiu vysokého rozlíšenia farieb – máme portfólio cenami ovenčených produktov a riešení, ktoré 
umožňujú podnikom vytvárať živé a kvalitne vytlačené obrazové komunikačné materiály pri zachovaní rozpočtovej 
flexibility.

Spoločnosť OKI ponúka kompletný sortiment farebných a čiernobielych tlačiarní a multifunkčných zariadení formátu 
A3 a A4 pre pracovné skupiny a podniky všetkých veľkostí s mimoriadne výkonnými možnosťami manipulácie 
s médiami. Náš sortiment tlačových riešení ďalej dopĺňajú naše faxové tlačiarne, tlačiarne pre predajne a ihličkové 
tlačiarne. Tieto najlepšie produkty vo svojej triede sú navrhnuté na jednoduché používanie a bezproblémové 
využívanie úloh tlače priamo vo vašej spoločnosti.

Dôraz na životné prostredie

V rámci Charty firemného správania skupiny 
OKI spoločnosť neustále prehodnocuje svoje 

úsilie na zabezpečenie environmentálne vhodných riešení 
pre svojich zákazníkov:

 �  Naše produkty sú navrhnuté a vyrobené postupmi so 
zníženým vplyvom na životné prostredie.

 �  Jedným z našich strategických cieľov je zvýšenie 
množstva našich recyklovaných hardvérových 
produktov a spotrebného materiálu.

 �  Cítime zodpovednosť za vykonávanie nášho 
podnikania spôsobom prijateľným z hľadiska 
životného prostredia, podporovanie ochrany životného 
prostredia a vyvíjanie prospešných činností v rámci 
miestnych spoločenstiev.

Symbol Green Leaf spoločnosti OKI, ktorý sa nachádza na 
všetkých výrobkoch a obaloch, predstavuje náš celkový 
záväzok na zber, recykláciu a environmentálne procesy.

Energy Star

Naše tlačiarne a multifunkčné zariadenia 
získali označenie Energy Star za pomoc pri 

znižovaní spotreby energie prostredníctvom mimoriadne 
energeticky účinných produktov. Používajú menej energie 
na vykonávanie pravidelných úloh. Ak sa nepoužívajú, 
automaticky sa spustí režim šetrenia energie, pričom 
vlastnosti produktu ako obojstranná tlač ešte viac znižujú 
plytvanie energiou a papierom.

3-ročná záruka

Naše zariadenia sú vyrobené podľa 
najvyšších štandardov kvality a technológie, 

čo potvrdili aj nezávislé testy. Sme takí presvedčení 
o vysokej kvalite našich výrobkov, že vám ponúkame 
rozšírenie štandardnej záruky na 3 roky bez dodatočného 
príplatku. Jednoducho zaregistrujte váš produkt do 30 dní 
od nákupu. Ďalšie informácie nájdete na adrese:  
www.oki.sk/zaruka

20 rokov s technológiou LED

Spoločnosť OKI bola priekopníkom v rozvoji 
digitálnej technológie LED tlačiarne pred 20 rokmi. 
Táto inovácia poskytuje vysoké rozlíšenie tlače - pre 
presnejšie, úchvatné vytlačené dokumenty. Aj vďaka tejto 
digitálnej technológii LED sú naše tlačiarne kompaktné, 
šetrné k životnému prostrediu a sú energeticky efektívne, 
pretože sa v procese ich výroby využíva podstatne menšie 
množstvo surovín a spotrebujú menej energie. LED tlačové 
hlavy nemajú žiadne pohyblivé časti, vďaka čomu sú naše 
LED tlačiarne robustné a extrémne spoľahlivé. 

Vysoké rozlíšenie farieb  
(High Definition Color)

Vysoké rozlíšenie farieb je jedinečný súbor 
trend určujúcich hardvérových a softvérových technológií 
spoločnosti OKI. Spoločne tieto komponenty zaručujú 
špičkovú farebnú tlač – jednoducho, inteligentne a 
s dokonalými výsledkami. 

Skvelá farba sa začína u OKI
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www.oki.sk/zaruka

ROKY
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1 Len MC573dn
2 Len C542dn a MC573dn

Pozrite sem a získajte viac informácií

http://www.oki.com/sk

