
C800-serie

A3/A4 a

Kleur/monochroom  a

Print A6-formaat tot 1321 mm, max. 160 g/m² a

1-30 gebruikers a
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A3/A4-kleurenprinter voor werkgroepen 
met superieure afdrukkwaliteit en op veel 
verschillende media
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Snel en betaalbaar in kleur op A3- en A4-formaat printen, betrouwbaar en flexibel.

Als u in uw bedrijf snel op A3- en A4-formaat 
kwaliteitsafdrukken in kleur moet kunnen 
printen, dan is de nieuwe, compacte  
C800-serie kleurenprinters een perfecte 
aanwinst voor uw werkplek. De C800-serie, 
waarin 20 jaar ervaring van OKI in het leveren 
van bekroonde digitale LED-technologie met 
HD-kleurentoner is verwerkt, is erop gemaakt 
heldere en duidelijke kleurafdrukken te 
produceren, terwijl u tegelijkertijd uw 
totale aanschaf- en gebruikskosten, uw 
energieverbruik en milieueffect laag houdt.

De C800-serie is gebaseerd op een 
technologie die zichzelf heeft bewezen, en 
waar alle bedrijven – groot en klein – keer  
op keer op kunnen vertrouwen, met een  
3-jarige garantie ter ondersteuning. De grote 
prestaties en het gebruiksgemak helpen u de 
productiviteit op uw werkplek te verbeteren.

De vele verschillende, standaard 
geïntegreerde functies geven u een 
kleurenprinter die uw bedrijf helpt efficiënter 
en zuiniger te werken, terwijl u zelf de 
controle behoudt.

Superieure kleurafdrukken 
voor uw bedrijf

HD-kleuren printen op veel verschillende media

Om aan te sluiten op verschillende zakelijke behoeften en budgetten  
bestaat de C800-serie uit drie verschillende modellen. Ze produceren  
HD-kleurafdrukken op zeer diverse formaten evenals dubbelzijdige 
afdrukken. Dankzij de mogelijkheid op veel verschillende media af te 
drukken kunt u met de C800-serie printen wat u wilt, wanneer u wilt, op 
de door u gewenste formaten en papiersoorten. Kortom, u bent niet meer 
afhankelijk van uitbesteding aan derden. Wat u ook geprint wilt hebben, u 
kunt dat nu zelf doen. De C800-serie produceert uw afdrukken snel, duidelijk 
en rendabel, keer op keer. De C841 heeft een afdrukresolutie van 1200 
dpi, waarmee u nog scherpere details, volle, levendige kleuren en heldere, 
duidelijke tekst en dunne lijntjes verkrijgt.

Geschikt voor grote en kleine bedrijven

De C800-serie is perfect voor kleine tot middelgrote organisaties of 
werkgroepen die behoefte hebben aan A3- en A4-kleurafdrukken van goede 
kwaliteit, maar ook aan hoge prestaties en snelheden.

Deze printers geven extra flexibiliteit in uw bedrijf, in welke 
sector u ook werkzaam bent, ontwerp, bouw, onderwijs, 
techniek, detailhandel, grafische kunst e.d. Nu kunt 
u zelf efficiënt veel verschillende kleurafdrukken van 
topkwaliteit voor uw bedrijf en klanten produceren, 
waaronder brochures, flyers, banners, visitekaartjes, 
nieuwsbrieven, presentaties, foto’s, boekjes en andere 
documenten in kleur.
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Veilig printen en eenvoudige gebruikersinterface  
en bediening
Duidelijk LCD-scherm en gemakkelijk te gebruiken menu 
zorgen samen met de functies van de OKI-software voor 
betere beheer- en controlemogelijkheden in uw netwerk, 
waardoor gebruikers minder vaak hoeven in te grijpen. Via 
het numerieke toetsenbord kan een wachtwoord worden 
ingevoerd om vertrouwelijke documenten beveiligd  
te printen.

Energiezuinig printen met  
lage kosten
De energiebesparende functies zoals 
de slaapstand en automatische 
uitschakeling, in combinatie met 
de high capacity, eenvoudig te 
vervangen tonercartridges en de 
imagedrum met lange levensduur 
betekenen een vermindering van 
de totale gebruikskosten, terwijl 
er minder vaak ingegrepen hoeft  
te worden.

Belangrijkste functies voor een betere efficiency van uw bedrijf
HD-kleuren in A3- en A4-formaat van de kleinste A3-printer op de markt.

Overzicht kenmerken 
C800-serie

Printsnelheid A4: 23 ppm kleur/mono;  
A3: 13 ppm kleur/mono

A4: 35 ppm kleur/mono;   
A3: 20 ppm kleur/mono

A4: 35 ppm kleur/mono;  
A3: 20 ppm kleur/mono

Resolutie 1200 x 600 dpi 1200 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi

Papierinvoer
met optionele extra lade

300+100
930

300+100
1990

300+100
1990

C841C831C822

*duplex is optioneel bij de C822n, C831n en C841n

Snel printen op veel  
verschillende media
Door de lage fusertemperatuur is de 
C800-serie de snelste A3-printer, 
met printsnelheden tot 35 ppm (A4) 
en 20 ppm (A3) zowel in kleur als 
monochroom op veel verschillende 
media en papiergewichten tot 256 g/
m² plus de mogelijkheid dubbelzijdig 
te printen als standaard*. Om aan 
verschillende eisen met betrekking 
tot de printvolumes te voldoen kan 
de papierinvoer van 400 vel worden 
uitgebreid naar max. 1990 vel1 uit 
5 laden.

Verbeter uw productiviteit 
De C800-serie heeft standaard of optioneel 
extra papierladen om in veeleisende 
werkomgevingen grote volumes te kunnen 
draaien.
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briefhoofden, e-mails, faxen,  

nieuwsbrieven

Flyers, Brochures, 

Direct Mail

posters, labels,kalenders

tot 1321 mm lange banners

spreadsheets, rapporten

Volgens het “Centre for Economics and Business Research” 
kunnen organisaties hun printkosten met maximaal 30% 
omlaag brengen door hun printwerk niet uit te besteden maar 
zelf te printen*. 

Wees slim! Bespaar tijd en geld door zelf uw 
documenten te printen

In de C800-serie is uitstekende hardware, krachtige software en een grote verscheidenheid in het gebruik van media gecombineerd. Door een 
betere efficiency, flexibiliteit en beveiliging kunnen organisaties slimmer omgaan met hun printbehoeften.

Slimmer printen met OKI

De C800-serie heeft een aantal 
hulpprogramma’s om u te helpen efficiënter 
en rendabeler te werken.

Slimmere printoplossingen 
van OKI

Maak indruk op uw klanten met de nieuwe C800-serie. Print nu zelf scherpe, 
duidelijke en levendige documenten, met HD-kleuren, en op talloze 
verschillende papiergewichten en -formaten. Bespaar tijd, geld en moeite 
door uw printwerk in eigen hand te houden, zonder uitbesteding aan een 
professionele printservice. Met de C800-serie produceert u professioneel 
uitziende documenten van topkwaliteit, efficiënt en rendabel, op het moment 
dat u dat wilt. U bent volkomen flexibel, en tegelijkertijd verbetert u uw 
doorlooptijden en heeft u minder verspilling.

Zelf documenten aanmaken en printen met 
Template Manager

Om u te helpen efficiënter te werken 
is Template Manager, een uniek 
hulpprogramma van OKI in de C800-serie 
opgenomen. Met deze software kunt u snel 
en eenvoudig veel verschillende soorten 
documenten aanmaken, en ze vervolgens 
zelf printen. Zo maakt u minder kosten. 
Een bijzonder nuttig en eenvoudig te 

gebruiken hulpprogramma, waarmee 
u allerlei soorten documenten 

kunt produceren, zoals 
visitekaartjes, cd-labels, 
boekjes, flyers en nog veel 
meer.
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posters, labels,kalenders

tot 1321 mm lange banners

visitekaartjes, cd-hoesjes en -labels, 
proefdocumenten

In de C800-serie is uitstekende hardware, krachtige software en een grote verscheidenheid in het gebruik van media gecombineerd. Door een 
betere efficiency, flexibiliteit en beveiliging kunnen organisaties slimmer omgaan met hun printbehoeften.

Er zijn al veel verschillende kleine en grote 
organisaties in talloze sectoren die veel baat 
hebben bij de A3-kleurenprinters van OKI.

Hoe OKI organisaties helpt 
efficiënter te printen

Meer flexibiliteit op verkooppunten

Hiermee kan een bedrijf met showroom  
aan de hand van vaste sjablonen zelf 
prachtig verkoopmateriaal ontwerpen en 
printen. Bijvoorbeeld stickers, transparante 
raamstickers, banners en weerbestendige 
afdrukken voor buitenreclame.

Geziene gast in elk hotel

In de horeca is meestal doorlopend nieuw 
geprint materiaal nodig. Een A3-printer van 
de C800-serie van OKI was dan ook een 
welkome aanwinst voor het kantoor van een 
vooraanstaande hotelketen. Het materiaal 
kon grotendeels zelf ontworpen en geprint 
worden, en dat leverde een aanzienlijke 
kostenbesparing op.
Men printte o.a. banners op A3- en  
A4-formaat, menu’s, nieuwsbrieven, posters 
op A3-formaat en brochures.

*Gebaseerd op een door het Centre for Economics and Business 
Research uitgevoerd onderzoek: “Smarter print management 
–controlling costs and environmental impacts”, 2009

Print Job Accounting – geeft inzage in en controle over de printkosten  
van uw organisatie

Hiermee zorgt u voor inzage in en controle over het gebruik van de printer 
binnen uw organisatie. U kunt de toegang tot de printer beperken tot bepaalde 
personen of groepen, en de print- en kopieerkosten binnen bepaalde limieten 
houden. Met Print Job Accounting kunt u tevens rapporten opstellen over het 
gebruik van de printer binnen uw netwerk, gegevens vastleggen over volumes, 
papierformaat, papiersoort en het gebruik van verbruiksmaterialen.

Onderweg mobiel printen

OKI heeft haar innovatie en technologie ingezet om mobiel printen mogelijk te 
maken. Veel van onze producten zijn nu geschikt voor mobiele printapplicaties 
waarmee u via draadloze netwerken rechtstreeks vanaf uw mobiel kunt 
printen.

Door gebruik te maken van de op de markt verkrijgbare software en apps, 
zoals ePrint en Cortado Workplace, kunt u nu rechtstreeks vanaf uw iPad, 
iPhone of smartphone op onze HD-printers printen. Geweldig om documenten 
te kunnen printen waar u maar bent, zonder aansluiting op een pc of Mac!

Beveilig het printen met PIN of chipkaart oplossingen2

In de C800-serie is het hulpprogramma “Secure Print” opgenomen. 
Hiermee kunt u het printen van vertrouwelijke documenten door middel van 
invoer van een PIN-code via het numerieke toetsenbord beveiligen.

Bovendien kunt u via een optionele IC kaart beveiligingskit het printgedrag 
beheren binnen uw organisatie door het gebruik van chipkaarten. 
Om hun printopdracht te kunnen vrijgeven, moeten 
gebruikers hun chipkaart laten uitlezen. Hierdoor kunt 

het gebruik in openbare ruimtes monitoren, beperken 
en bijhouden.
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Lager energieverbruik

• De LED-technologie van OKI betekent 
op zich al minder energieverbruik

• Slaapstand – vermindert het 
energieverbruik tot minder dan 1W

• UIT-stand – wanneer de printer 
niet wordt gebruikt, automatische 
uitschakeling vanuit de slaapstand, 
waarmee het energieverbruik  
nog verder omlaag wordt gebracht 
naar 0,15W

 
Minder papierverspilling

• Dubbelzijdig printen – minder 
papierverbruik omdat de gebruiker op 
beide zijden kan printen. U kunt zelf 
professioneel uitziende documenten 
printen alleen wanneer dat nodig is, 
zodat u uw papierverbruik beperkt

• Secure Print – hiermee wordt alleen 
geprint op het moment dat dit nodig 
is, zodat er geen onnodige afdrukken 
in de printer achterblijven

 
Efficiënt gebruik van toner en recycling 
van verbruiksmaterialen

• Tonerbesparing – functie te 
gebruiken bij het printen van 
concepten of interne documenten, 
waarmee de hoeveelheid gebruikte 
toner wordt beperkt

• Alleen monochroom printen wanneer 
de kleurencartridges leeg zijn

• OKI biedt klanten de mogelijkheid 
verbruiksmaterialen gratis te laten 
recyclen. Momenteel wordt 97% van 
alle materialen via deze mogelijkheid 
teruggestuurd en gerecycled

De meerdere modellen – C822, C831 en C841 – evenals de mogelijke varianten op elk model betekenen dat bedrijven 
of werkgroepen van elke grootte – zeer klein, klein of middelgroot – nu een A3- en A4-kleurenprinter kunnen kiezen die 
aansluit op hun specifieke behoeften.

De nieuwe C800-serie bestaat uit diverse modellen om aan te sluiten op 
verschillende zakelijke behoeften en budgetten

Hogere productiviteit 
en minder gevolgen 
voor het milieu
De C800-serie biedt een aantal 
energiebesparende functies waarmee 
u uw energieverbruik omlaag brengt, 
en daarmee geld bespaart en tevens 
uw CO2 -uitstoot vermindert.

Alle drie modellen zijn perfect voor het printen van uw gebruikelijke documenten op A4-formaat – zoals brieven, e-mails, 
rapporten, voorstellen en spreadsheets, maar ook visitekaartjes, labels, enz. – terwijl u tegelijkertijd beschikt over de 

mogelijkheid materiaal op A3-formaat te printen, zoals posters, brochures, boekjes, e.d.

Alle modellen zijn standaard uitgerust met een netwerkfunctie, terwijl er varianten zijn met de mogelijkheid dubbelzijdig 
te printen, een 2e papierlade en een kabinet voor nog meer flexibiliteit bij het zelf printen.

Nu kunt u een compacte, rendabele printer hebben die niet alleen al uw dagelijkse  
A4-documenten print en voldoet aan uw behoeften tot beveiliging, maar die ook 
hoogwaardige A3- en A4-documenten in kleur op enorm veel verschillende 
media print. U hoeft geen geld meer aan uitbesteding neer te tellen.
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Verbruiksmaterialen

7k tonercartridges Zwart: 44844616 – –

7.3k tonercartridges Cyaan: 44844615; Magenta: 44844614;
Geel: 44844613 – –

10k tonercartridges – Cyaan: 44844507; Magenta: 44844505;
Geel: 44844506; Zwart: 44844508

Cyaan: 44844507; Magenta: 44844505;
Geel: 44844506; Zwart: 44844508

30k imagedrums Cyaan: 44844407; Magenta: 44844405;
Geel: 44844406; Zwart: 44844408

Cyaan: 44844407; Magenta: 44844405;
Geel: 44844406; Zwart: 44844408

Cyaan: 44844407; Magenta: 44844405;
Geel: 44844406; Zwart: 44844408

80k transportband 44846204 44846204 44846204

100k fuser 44848805 44848805 44848805

Overzicht specificaties

Omschrijving A3/A4-kleurenprinter A3/A4-kleurenprinter A3/A4-kleurenprinter

Functie Printen Printen Printen

Aantal gebruikers 1-20 1-30 1-30

Printsnelheid A4 23 ppm kleur, 23 ppm mono 35 ppm kleur, 35 ppm mono 35 ppm kleur, 35 ppm mono

Printsnelheid A3 13 ppm kleur, 13 ppm mono 20 ppm kleur, 20 ppm mono 20 ppm kleur, 20 ppm mono

Afdrukresolutie 1200 x 600 dpi 1200 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi

Tijd tot eerste afdruk 14 seconden kleur, 14 seconden mono 9,5 seconden kleur, 9,5 seconden mono 9,5 seconden kleur, 9,5 seconden mono

Netwerkfunctie a a a

Duplexeenheid Standaard: C822dn; Optioneel: C822n Standaard: C831dn, C831cdtn; Optioneel: C831n Standaard: C841dn, C841cdtn; Optioneel: C841n

Standaardpapierinvoer C822n, C822dn: 300 + 100 C831n, C831dn: 300 + 100;  
C831cdtn: 300 + 100 + 530

C841n, C841dn: 300 + 100;  
C841cdtn: 300 + 100 + 530

2e papierlade Optioneel Standaard: C831cdtn; Optioneel: C831n, C831dn Standaard: C841cdtn; Optioneel: C841n, C841dn

3e papierlade – Optioneel Optioneel

4e papierlade – Optioneel Optioneel

Kabinet Optioneel Standaard: C831cdtn; Optioneel: C831n, C831dn Standaard: C841cdtn; Optioneel: C841n, C841dn

Voetstuk met zwenkwielen – Optioneel Optioneel

Afmetingen (HxBxD) C822n, C822dn: 360 x 449 x 552mm C831n, C831dn: 360 x 449 x 552mm;  
C831cdtn: 780 x 449 x 552mm

C841n, C841dn: 360 x 449 x 552mm;  
C841cdtn: 780 x 449 x 552mm

Gewicht C822n: 37kg; C822dn: 40kg C831n: 37kg; C831dn: 40kg; C831cdtn: 62.5kg C841n: 37kg; C841dn: 40kg; C841cdtn: 62.5kg

Stroomverbruik Spaarstand: <12W; Slaapstand: <1W Spaarstand: <12W; Slaapstand: <1W Spaarstand: <12W; Slaapstand: <1W

RAM-geheugen Standaard: 256MB; Maximum: 768MB Standaard: 256MB; Maximum: 768MB Standaard: 256MB; Maximum: 768MB

SDHC-geheugenkaart (optioneel) 16 GB 16 GB 16 GB

Printertalen PCL 6 (XL3.0) and PCL5c,
SIDM

PCL 6 (XL3.0) en PCL 5c, PostScript 3-
emulatie, SIDM, PDF Direct Print v1.8

PCL 6 (XL3.0) en PCL 5c, PostScript 3-
emulatie, SIDM, PDF Direct Print v1.8

Compatibele besturingssystemen Windows 2000 / XP Home / XP Professional (32-bit en 64-bit) / Server 2003 (32-bit en 64-bit) / Server 2008 (32-bit en 64-bit) / Server 2008 
R2 (64-bit) /Vista (32-bit en 64-bit) / 7 (32-bit en 64-bit); Mac OS X 10.3.9-10.7

Hulpprogramma’s PrintSuperVision, Print Job Accounting, Color Access Policy Manager, Template Manager

Beveiliging Secure Print, Secure Erase Secure Print, Secure Erase Secure Print, Secure Erase

Papierformaten A3, A4, A5, A6, B4, B5; door gebruikers gedefinieerde formaten tot 1321 mm en papiergewichten tot 256 g/m² 

C841C831C822

De C822 is perfect voor zeer kleine of kleine bedrijven of 
werkgroepen

U heeft het profijt op veel verschillende media, van A3 tot 
A6, kwaliteitsafdrukken te kunnen maken. Op deze ene 
compacte printer kunt u naast uw dagelijkse documenten 
ook uw reclamemateriaal voor klanten printen. En door de 
lage aanschafkosten maakt de C822 het zelf in kleur printen 
mogelijk, zelfs bij een beperkt budget.

C831n/C831dn/C831cdtn – voor kleine tot middelgrote 
bedrijven of werkgroepen

De C831 is de ideale keuze voor kleine tot middelgrote 
bedrijven of werkgroepen die zelf snel kwaliteitsafdrukken 
in grote volumes willen printen wanneer dat nodig is. 
Met de grootste printsnelheden voor een printer in deze 
prijsklasse – maar liefst 35 pagina’s per minuut – en de 

high capacity 10k toners kunt u het afdrukken van uw 
dagelijkse documenten probeemloos aan deze printer 
overlaten. De lage gebruikskosten betekenen dat dit een 
aantrekkelijke optie is voor bedrijven die grote volumes 
moeten printen, maar erg op hun budget moeten letten.

C841n/C841dn/C841cdtn – voor organisaties die een 
resolutie van 1200 x 1200 dpi nodig hebben

De C841 heeft een afdrukresolutie van 1200 dpi, 
waarmee u nog scherpere details, volle, levendige 
kleuren en heldere, duidelijke tekst en dunne lijntjes 
verkrijgt. De grote printsnelheden, high capacity toners 
en lage gebruikskosten plus de superieure kwaliteit van 
de HD-kleuren houden enorme voordelen voor u in ter 
ondersteuning van uw eigen bedrijf en met het oog op uw 
klantgerichte afdrukmateriaal.



1Alleen model C831 en C841 2Optionele SDHC-gehengenkaart vereist
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Milieuvriendelijk

Als onderdeel van de bedrijfsgedragscode 
van de OKI Group evalueert OKI continu 

de stappen die zij onderneemt om haar klanten 
milieuvriendelijke oplossingen te bieden:

■  Bij het ontwerpen en produceren van de 
producten van OKI is vermindering van het 
milieueffect een kernpunt.

■  Verbruiksmaterialen die gerecycled kunnen 
worden is een van onze strategische 
doelstellingen.

■  Wij voelen ons ervoor verantwoordelijk onze 
activiteiten op milieuvriendelijke wijze uit te 
voeren, zodat we kunnen bijdragen aan het 
milieubehoud en activiteiten binnen onze 
plaatselijke gemeenschappen.

Het groene pictogram met een blaadje van OKI, 
dat u op al onze producten en verpakkingen 
aantreft, vertegenwoordigt onze volledige inzet voor 
milieuvriendelijke processen, zoals inzamelen en 
recyclen.

Productiefaciliteiten vrij van CO2-uitstoot

De drie belangrijkste productiefaciliteiten 
van OKI, gevestigd in Ayutthaya (Thailand), Shenzen 
(China) en Fukushima (Japan), waar printers en 
MFP’s worden gemaakt voor de Europese en 
verdere wereldwijde markten van ons bedrijf, 
werken nu vrij van CO2-uitstoot om te proberen de 
klimaatverandering terug te dringen. Dit initiatief 
sluit aan op onze inzet de totale uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen, met als streven 
een vermindering van 6% tegen 2012. Dit streven 
komt overeen met de klimaatdoelstellingen van 
de Verenigde Naties. Wij hebben via co2balance 
geïnvesteerd in diverse projecten ter compensatie 
van de CO

2-uitstoot om de CO2-uitstoot van deze 
fabrieken te compenseren, en hebben ze zodoende 
vrij van CO2-uitstoot gemaakt.

Energy Star

Onze printers en MFP’s zijn gecertificeerd 
voor de Energy Star omdat hun bijzonder 

energiebesparende ontwerp helpt energieverspilling 
tegen te gaan. Bij hun gebruikelijke taken verbruiken 
ze minder energie. Wanneer ze niet in gebruik zijn, 
schakelen ze automatisch over naar de spaarstand, 
terwijl functies zoals de duplexfunctie energieverspil-
ling en papierverbruik verder omlaag brengen.

Gewoon uniek – 3 jaar garantie

Onze apparaten worden geproduceerd 
volgens de hoogste normen op het 

gebied van kwaliteit en technologie, wat door 
onafhankelijke tests bewezen is. In feite zijn we zo 
overtuigd van de hoge kwaliteit van onze producten 
dat we u een verlenging van de garantietermijn tot 
3 jaar aanbieden – gratis bij registratie on-line! Om 
in aanmerking te komen voor dit unieke aanbod 
hoeft u uw product alleen maar binnen 30 dagen na 
aankoop te registreren op www.oki.nl. Alles gedekt 
door OKI! Ga voor meer informatie naar:  
www.oki.nl/garantie

High Definition Color

High Definition Color is een eigen unieke 
combinatie van OKI van marktbepalende 

hardware- en softwaretechnologieën. Samen leveren 
ze weergaloze kleurenprints op ... eenvoudig, slim 
en perfect. 

Fantastische kleuren beginnen bij OKI
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Specialist in zakelijk afdrukken 

OKI’s printerdivisie is een wereldwijd actief bedrijf dat zich inzet om interne rendabele en professionele 
afdrukoplossingen voor ondernemingen te creëren die er speciaal op zijn gericht de efficiency van hun 
bedrijfsactiviteiten en werkstroom niet alleen nu maar ook in de toekomst te verhogen. Als pionier op het 
gebied van innovatieve afdruktechnologieën – van digitale LED tot High Definition Color – hebben we een 
portefeuille met bekroonde producten en oplossingen. Deze stellen bedrijven in staat zelf hun zakelijke 
communicatie te produceren met een superieure afdrukkwaliteit, vooral voor wat betreft afbeeldingen en 
levendigheid, zonder een grote aanslag op hun budget te maken.

OKI heeft een volledig assortiment kleuren- en monochroomprinters en MFP’s voor A4- en A3-formaat voor 
werkgroepen en bedrijven van elke grootte. Ze bieden fantastische mogelijkheden voor het verwerken van 
verschillende media. Onze reeks afdrukoplossingen wordt daarnaast nog gecomplementeerd door onze 
faxen en matrixprinters. Deze producten, de beste in hun soort, zijn speciaal ontworpen met het oog op 
gebruiksvriendelijkheid om het u gemakkelijker te maken intern aan uw afdrukbehoeften te voldoen.

20 jaar aan LED-technologie

Ruim 20 jaar geleden ontwikkelde OKI als pionier digitale LED-technologie voor printers. Deze 
innovatie leverde een High Definition-afdrukkwaliteit op met nauwkeurigere, indrukwekkendere geprinte 
documenten. Dankzij deze digitale LED-technologie zijn onze printers compact, milieuvriendelijk en 
energiezuinig, terwijl er bij het productieproces beduidend minder grondstoffen worden gebruikt en er ook 
minder energie wordt verbruikt. Onze printers solide en uiterst betrouwbaar zijn en OKI biedt standaard 
printer-life-time garantie op de LED-heads.


