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Az új OKI C110 és C130 gyors, A4-es kompakt nyomtatók tökéletesen
megfelelnek a kisvállalkozások elvárásainak
Az OKI Printing Solutions két új belépőszintű nyomtatójával az otthoni irodák és kisvállalkozások
számára kínál olyan költséghatékony nyomtatókat, amelyeket a könnyű használhatóság és
csatlakoztathatóság jellemez.
„A jelenlegi gazdasági környezetben, a kis- és mikrovállalkozásoknak különösen figyelniük kell a
kiadásaikra. Ugyanakkor a hatékonyságukból nem engedhetnek, sőt még inkább fokozniuk kell azt” –
mondta Érdi-Krausz Gábor, az Oki Systems (Magyarország) Kft. ügyvezető igazgatója. „Ennek
megfelelően, az OKI mindig arra törekszik, hogy a piaci követelményeknek megfelelő nyomtatókat
dobjon a piacra. Ilyenek a C110 és C130 készülékek, melyek fő jellemzői a gyors fekete-fehér nyomtatási
sebesség, a magas minőség, a rugalmas csatlakoztatás, mindez a kisebb vállalkozások számára is elérhető
áron.”
Az egyedülálló C110 nyomtató sebességére nem lehet panasz, hiszen 19 fekete-fehér lap/perc és 5 színes
lap/perc sebességgel nyomtat, emellett USB csatlakoztatási lehetőséggel is rendelkezik. A C130 már 20
fekete-fehér oldal percenkénti nyomtatására is képes. A nyomtató hálózati funkciót is tartalmaz kisebb
munkacsoportok számára. A készülék papírtálca kapacitása növelhető, duplex nyomtatásra is alkalmassá
tehető, valamint az LCD kijelzője könnyen olvasható.
Ezzel a két, új készülékkel az OKI egy olyan piacon veti meg a lábát, ahol a vállalat jelentős piaci
részesedést kíván elérni a jövőben. „A színes belépőszintű nyomató piac jelentősen növekszik, hiszen
egyre több kisvállalkozásnak és otthoni irodai felhasználónak időről-időre színesben is kell nyomtatnia, de
mindezt a leginkább költségtakarékosan kívánják megtenni.” – fejtette ki Érdi-Krausz Gábor. „A C110 és
C130n olyan többmenetes nyomtatók, amelyek színes nyomtatásra tökéletesek, ugyanakkor a feketefehér nyomtatási képességük az elsődleges a kis irodák számára.”
A készülékekre 3 év garancia érvényes, a vásárlás napját követő 30 napon belüli regisztráció esetén.
A nyomtatók az OKI Printing Solutions viszonteladóin keresztül 2009. szeptemberétől megvásárolhatók.
A termékek már 39.000 Ft javasolt végfelhasználói ártól elérhetőek.
A C110 nyomtató tulajdonságai:
• Fekete-fehér nyomtatási sebesség 19 lap/perc, színes nyomtatási sebesség 5 lap/perc
• GDI verzió
• 600 x 600 dpi x 1 bit
• Maximum 1200x600dpi
• Akár 200 lapos papírkapacitás
• 80 Mhz-es processzor
• 16 MB memória
• Nagysebességű USB csatlakozás
• 2,5K és 1,5K színes festékpatron kapacitás (C/M/Y)
• 2,5K fekete festékpatron
• Energy Star minősítés

A C130n nyomtató tulajdonságai:
• Fekete-fehér nyomtatási sebesség 20 lap/perc, színes nyomtatási sebesség 5 lap/perc
• Opcionális kétoldalas nyomtatási lehetőség
• PCL5e, PCL6 és Postscript verzió
• LCD kijelző
• 600 x 600 dpi x 4 bit
• Akár 200 lapos papírkapacitás és opcionális 500 lapos papírtárca
• 400 Mhz-es processzor
• 256 MB memória
• Nagysebességű USB és Ethernet (100/10 Base TX) csatlakozás
• 2,5K és 1,5K színes festékpatron kapacitás (C/M/Y)
• 2,5K fekete festékpatron
• Energy Star minősítés
Az OKI Printing Solutions piacvezető a globális, színes nyomtatók piacán, ahol világszerte 120 országban
képviselteti magát. A nyomtatóktól a faxokon keresztül egészen a multifunkciós termékekig, az OKI Printing
Solutions rendkívül gyors és nagy teljesítményű gépekkel van jelen a piacon.
Az OKI Printing Solutions termékekkel kapcsolatos további információkért látogasson el az www.okihu.hu, vagy a
www.okiprintingsolutions.com honlapokra.

