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Drukarka wielofunkcyjna MFP kolorowa A3 OKI MC883dnv
 

Cena brutto: 11 955,60 PLN

Opis słownikowy

Format papieru A3

Interfejsy USB, Sieć - LAN Ethernet

Max. gramatura
papieru g/m2

256

Opcje Sieć WiFi

Producent OKI

Sposób wydruku Laser kolor

Szybkość A4
kolor

35

Szybkość A4
mono

35

Typ drukarki Drukarka laserowa

Wyposażenie Druk dwustronny, Skaner dwustronny z
podajnikiem, FAX, Panel LCD - kolor 10"
dotykowy, Zszywacz elektryczny - manualny,
3x dodatkowy podajnik 1590 kartek, IPsec

Opis produktu
 

 

3 lata gwarancji (naprawa przez Autoryzowany Serwis OKI u Klienta) po rejestracji na stronie producenta - ZAREJESTRUJ

Pełna specyfikacja techniczna w zakładce \"PLIKI\"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------

Duża szybkość drukowania i kopiowania w połączeniu z większą wydajnością materiałów eksploatacyjnych sprawiają, że MC883 jest
idealnym rozwiązaniem dla wymagających grup roboczych. Łącząc dużą szybkość druku do 35 str./min z zaawansowanymi funkcjami
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skanowania, kopiowania i faksowania oraz z łatwym w obsłudze panelem sterowania, ta elastyczna i wysoce wydajna drukarka
obejmuje inteligentne rozwiązania oprogramowania i integruje się z szeroką gamą rozwiązań zewnętrznych.

 

Duża wydajność – wysoka szybkość druku i wydajne materiały eksploatacyjne

Stworzone z myślą o wydajności drukarka MC883 zapewnia wspaniałe kolory i dużą szybkość, podczas gdy niezwykle wydajne tonery
minimalizują koszty eksploatacji i redukują konieczność interwencji użytkownika.

Kolorowy i monochromatyczny wydruk w wysokiej rozdzielczości, szybkość druku w formacie A4 do 35 str./min w kolorze /
czerni i bieli i do 20 str./min w formacie A3 w kolorze / czerni i bieli
Funkcja szyfrowanego drukowania bezpiecznego zabezpiecza wydruki
Automatycznie wykrywający podajnik wielofunkcyjny służy do drukowania na nośnikach o wielu rozmiarach oraz gramaturach,
od formatu A6 do banerów o długości 1,3 m o gramaturze do 256 g/m2
Druk dwustronny w standardzie
Pojemność papieru do 2 005 arkuszy
Wygodny, wbudowanych zszywacz w standardzie ułatwia wykańczanie zadań po ich wydrukowaniu
Ultra-wydajne tonery o dużej pojemności

 

Kopiowanie wysokiej jakości – szybkie wyniki kopiowania

Wydajna drukarka MC883 łączy w sobie niezawodną, wiodącą technologią druku LED ze skanerem kolorowym LED w wysokiej
rozdzielczości, zapewniając szybkie skanowanie i nadrzędną jakość kopiowania. Sortowanie dokumentów oszczędza czas poprzez
automatyczne układanie zestawów dokumentów wielostronicowych

Skanowanie za pośrednictwem USB i protokołu TWAIN, a także ustawienia oszczędności powtarzanych zadań
LDAP zapewnia bezpośredni dostęp do danych kontaktowych oraz danych e-mail z istniejącego serwera
Bezpośrednie skanowanie do pamięci USB, folderu sieciowego, poczty e-mail, serwera FTP, lokalnego komputera PC oraz
skanowanie zdalne
Duża szybkość skanowania do 50 skanów na minutę i 100 arkuszy z podajnika RADF dla dokumentów wielostronicowych oraz
jedno i dwustronnych

Elastyczne funkcje – personalizowany interfejs i bezproblemowa integracja z obiegiem zadań

Urządzenie MC883 jest wyposażone w intuicyjny i przyjazny wyświetlacz oraz platformę OKI sXP (Smart Extendable Platform), co
pozwala usprawnić procesy biznesowe związane z dużą ilością dokumentów. Bezproblemowa integracja z rozwiązaniami zewnętrznymi,
obejmująca zarządzanie, dystrybuowanie i przechwytywanie dokumentów, pomaga sprostać obecnym i przyszłym zadaniom w zakresie
zarządzania dokumentami.

Konfigurowalny kolorowy, dotykowy ekran LCD z intuicyjnym menu, rozbudowaną pomocą oraz funkcjami makro dla często
powtarzanych czynności
Zestaw oprogramowania, w tym SENDYS Explorer, ABBYY FineReader, smartPrintSuperVision, oraz rozwiązania z zakresu druku
mobilnego zwiększające funkcjonalność i kontrolę
Platforma sXP (Smart Extendable Platform) umożliwia bezproblemową integrację z obiegiem dokumentów i rozwiązaniami
zewnętrznymi
Skanowanie za pośrednictwem USB i protokołu TWAIN, a także ustawienia oszczędności powtarzanych zadań
LDAP zapewnia bezpośredni dostęp do danych kontaktowych oraz danych e-mail z istniejącego serwera
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Rozszerzone funkcje faksowania – filtrowanie i wysyłanie faksów z super-szybkością G3

Łącząc w sobie wiele urządzeń, MC883 stanowi nowy standard w zakresie faksowania. Wysyłanie faksów bezpośrednio na komputer i z
komputera, przekazywanie faksów na inne urządzenia, sieciowy folder lub adres e-mail, przechowywanie i przeglądanie nadchodzących
faksów i blokowanie zbędnych transmisji

Super G3 wysyła i odbiera faksy z dużą szybkością oraz rozdzielczością do 392 dpi
Faksowanie dokumentów bezpośrednio z lub do komputera bądź przekierowywanie faksów do innego faksu lub na adres e-mail
Blokowanie śmieciowych faksów, zapisywanie i przeglądanie przychodzących faksów na ekranie dotykowym
Oszczędność czasu dzięki 40 przyciskom szybkiego wybierania oraz 1000 numerom szybkiego wybierania
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