
 
EX-OR Robert Nabiałek

Kominiarska 23, Wrocław
+48 797 112 800

  

Drukarka laserowa kolorowa OKI C650dn
 

Cena brutto: 2 987,01 PLN

Opis słownikowy

Format papieru A4

Interfejsy USB, Sieć - LAN Ethernet

Max. gramatura
papieru g/m2

256

Opcje Sieć WiFi, Dodatkowy podajnik 530 kartek,
Szafka

Producent OKI

Sposób wydruku Laser kolor

Szybkość A4
kolor

35

Szybkość A4
mono

35

Typ drukarki Drukarka laserowa

Wyposażenie Druk dwustronny, Wyświetlacz LCD

Opis produktu
 

Typ drukarki Drukarka laserowa
Sposób wydruku Laser kolor
Format papieru A4
Szybkość A4 mono 35
Szybkość A4 kolor 35
Max. gramatura papieru g/m2 256
Interfejsy USB , Sieć - LAN Ethernet
Wyposażenie Druk dwustronny , Wyświetlacz LCD
Opcje Sieć WiFi , Dodatkowy podajnik 530 kartek , Szafka
Producent OKI

3 lata gwarancji (naprawa przez Autoryzowany Serwis OKI u Klienta) po rejestracji na stronie producenta - ZAREJESTRUJ
Pełna specyfikacja techniczna w zakładce Pliki

Możesz oczekiwać ogromnej wydajności od wyjątkowo kompaktowej drukarki C650. C650 to najmniejsza na świecie drukarka kolorowa
A4 o wysokiej wydajności, która idealnie nadaje się dla firm o małej ilości dostępnego miejsca. Zazwyczaj kompaktowe drukarki mają
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gorszą jakość, są droższe i wolniejsze. Drukarka C650 jest jednak wyjątkiem od reguły i zapewnia najlepsze cechy, jakich można
oczekiwać od urządzenia dla grup roboczych w postaci kolorowej drukarki biurkowej A4, w tym niezrównaną obsługę nośników i
opłacalność.
Idealne rozwiązanie dla każdej firmy – zwłaszcza tam, gdzie miejsce jest na wagę złota
Dzięki zastosowaniu technologii zapewniającej oszczędność miejsca drukarka C650 idealnie nadaje się tam, gdzie brakuje miejsca, a
wydajność jest priorytetem. Jest wystarczająco wytrzymała, aby można jej było używać w magazynie, i z łatwością mieści się w
zamkniętej przestrzeni, np. w kiosku lub na linii produkcyjnej, ale znajdzie również swoje miejsce na zapleczu biura.
• Niewielka obudowa wymaga minimalnej ilości miejsca
• Pełny dostęp z przodu ułatwia konserwację i ogranicza ilość miejsca wymaganego na konserwację urządzenia
• Konstrukcja wykonana w 48% z metalu zwiększa niezawodność i trwałość
Równie szybka i elastyczna co kompaktowa dzięki doskonałej szybkości druku i obsłudze różnorodnych nośników
Drukarka C650 pozwala firmom na szybkie i ekonomiczne dostosowanie się do zmieniających się warunków, od komunikatów
wizualnych i materiałów marketingowych po faktury, umożliwiając drukowanie wszystkich potrzebnych materiałów na własną rękę oraz
na żądanie.
• Drukowanie z prędkością 35 stron A4 na minutę
• Łatwe drukowanie na nośnikach o gramaturze od 60 g/m2 do 256 g/m2, nawet w formacie B8 lub o długości do 1,32 m
Trwała drukarka zapewniająca prawdziwy zwrot z inwestycji
Drukarka C650 została zaprojektowana z myślą o długim czasie eksploatacji i druku ogromnej ilości materiału, dzięki czemu idealnie
nadaje się do wysokonakładowego i wydajnego druku w kolorze.
• Duża trwałość i wysoka obciążalność
• Osobne tonery i bębny umożliwiają maksymalne wykorzystanie wszystkich materiałów eksploatacyjnych
• Wszystkie materiały eksploatacyjne mogą zostać bezproblemowo wymienione przez użytkownika
Odpowiedzialność za środowisko stała się kluczowym czynnikiem zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorstw. Drukarka C650 to
nie tylko kompaktowe wymiary, ale także mniejszy wpływ na środowisko w porównaniu z innymi drukarkami.

Dzięki niewielkim rozmiarom i innowacyjnej konstrukcji drukarka wykorzystuje mniej plastiku niż porównywalne urządzenia
• Najmniejsza proporcja wykorzystanego plastiku w kolorowej drukarce firmy OKI
• Wytrzymały i trwały metal sprawia, że podzespoły są trwalsze, co zmniejsza ilość odpadów
• Zmieniona konstrukcja pojemnika z tonerem zachowuje dużą pojemność i jest bardziej ekologiczna podczas transportu
• Mniejsze urządzenia i tonery wymagają znacznie mniej opakowań
1-miesięczna subskrypcja usługi The Design Hub, która zaspokoi wszystkie Twoje potrzeby w zakresie druku i projektowania we
własnym zakresie
Usługa The Design Hub obsługiwana przez Shoppa to kompleksowe rozwiązanie firmy OKI, które zaspokoi wszystkie Twoje potrzeby w
zakresie druku i projektowania. Zapewnij firmie możliwość tworzenia i drukowania w pełni spersonalizowanych komunikatów wizualnych
i materiałów marketingowych w profesjonalnej jakości we własnym zakresie za pomocą kilku prostych kliknięć.

 

Parametry

Kabel LAN (Patchcord) - Digitus __Brak, _2m (+ 2,80 PLN), _3m (+ 3,50 PLN), _5m (+ 4,90 PLN), 10m (+ 7,80 PLN), 20m (+
17,40 PLN), 30m (+ 23,50 PLN)

Kabel USB - Digitus Premium __Brak, _2m (+ 5,00 PLN), _3m (+ 10,00 PLN)
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Galeria
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