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MC352dn/MC362dn/MC562dn

A4 a

Kleur/monochroom  a

Print A6 tot 1320 mm, max. 220 g/m2 a

1-20+ gebruikers a

Veelzijdige A4-kleuren-MFP voor optimale 
efficiency en prestaties

PRINTEN SCANNEN FAXEN1KOPIËREN NETWERKFUNCTIE
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Professionele verwerking van kleuradrukken 
met topkwaliteit verhoogt de efficiency op 
de werkplek
Haal nu meer uit uw printwerk. De levendige kleuren, accurate imaging en 
functionaliteit ondersteunen uw bedrijf en verbeteren uw documentenbeheer, en dat 
alles met één betaalbaar apparaat.

Slimmere printoplossingen van OKI
OKI biedt een hele reeks hulpprogramma’s die uw bedrijf meer functionaliteit, meer controle en meer 
efficiëntie in handen geven.

PrintSuperVision

Voor het beheer van en de controle over uw 
netwerkprinters en MFP’s:

•  om apparaten te beheren en eventuele problemen op 
te lossen

•  om bij te houden welke printers nieuwe toner nodig hebben 
voordat deze opraakt

•  om ingrijpen te beperken, waardoor de productiviteit van de 
werkstroom behouden blijft

•  om volledige controle over en zichtbaarheid van alle printers 
in uw hele netwerk te hebben

Print Job Accounting

Voor inzage in en controle over de printkosten 
van uw organisatie:

•  om inzage in en controle over het printergebruik in uw 
bedrijf te hebben

•  om de toegang tot bepaalde personen en/of groepen 
te beperken

•  om het printen binnen vastgestelde kostenlimieten 
te houden

•  om rapporten op te stellen over het verbruik, zoals 
aantal afdrukken, papierformaten, papiersoorten en 
verbruiksmaterialen

Template Manager

Voor het zelf aanmaken en printen van veel verschillende 
soorten briefpapier en reclamemateriaal:

• brochures
• adresetiketten
• visitekaartjes
• cd/dvd-labels
• grote banners (tot een lengte van 1320 mm)

Ga naar www.oki.nl/support om deze hulpprogramma’s
te downloaden.

Met de reeks A4-kleuren-MFP’s (multifunctionals) van OKI 
komt professioneel printen, kopiëren, scannen en faxen 
binnen het bereik van elk bedrijf of drukke werkgroep.
Deze compacte en ergonomisch ontworpen desktop-MFP’s 
hebben uitstekende hulpprogramma’s, besparende functies 
en standaardkenmerken, waaronder een RADF, waarmee u 
documenten dubbelzijdig kunt kopiëren, scannen en faxen.

Dankzij de ProQ2400-multileveltechnologie en de single-
pass digitale LED-printtechnologyie verkrijgt u uitstekende 
kleuren en helderheid. U kunt op veel verschillende 
papierformaten en verschillende gewichten afdrukken, 
zodat u zelf professioneel uitziende documenten kunt 

produceren die aansluiten op de steeds uitgebreidere 
behoeften van uw bedrijf.

Betrouwbaar printen met als standaard een 
3-jarige garantie bij registratie

Door de uiterst betrouwbare, bekroonde digitale 
LED-technologie van OKI heeft de printer minder bewegende 
delen nodig, en dat betekent minder slijtage en daardoor 
uitzonderlijke betrouwbaarheid. Door dit feit, plus de 
duurzame onderdelen en het solide, gedegen ontwerp 
kunnen wij gebruikers als standaard een 3-jarige garantie 
on-site bieden.
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Overzicht kenmerken

Omschrijving A4-kleurendesktop 3-in-1 A4-kleurendesktop 4-in-1 A4-kleurendesktop 4-in-1

Functies Printen, kopiëren, scannen Printen, kopiëren, scannen, faxen Printen, kopiëren, scannen, faxen

Printsnelheden A4: 22 ppm kleur / 24 ppm mono A4: 22 ppm kleur / 24 ppm mono A4: 26 ppm kleur / 30 ppm mono

Tijd tot eerste afdruk 9 sec. kleur / 8,5 sec. mono 9 sec. kleur / 8,5 sec. mono 8 sec. kleur / 7,5 sec. mono

SDHC-geheugenkaart - - 4GB

MC562dn MC362dnMC352dn
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Slimmer printen met OKI
Volgens het “Centre for Economics and Business Research” kunnen organisaties 
hun printkosten met maximaal 30% omlaag brengen door hun uitbesteed werk 
zelf te printen*.
Met de reeks A4-kleuren-MFP’s van OKI krijgen bedrijven een andere kijk op de manier waarop ze hun documenten 
produceren. Ze maken zelf op professionele wijze printen tot een realiteit, en dat met betere efficiency, flexibiliteit en 
prestaties, die echt een groot verschil maken.

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

Slim printen, tijd en geld besparen 
door het zelf te doen

Het beheren en printen van uw 
documenten is een stuk eenvoudiger 
met de reeks A4-kleuren-MFP’s van 
OKI, want ze combineren printen in 
HD-kleuren met hulpmiddelen die het 
voor u mogelijk maken zelf allerlei 
kleurrijk marketingmateriaal voor uw 
bedrijf te produceren.

Als u uw eigen documenten 
produceert, heeft u een beter beheer 
over wat u print en wanneer. U 
bespaart geld dat u anders zou moeten 
uitgeven aan uitbesteding.

U print visitekaartjes, banners (tot 
een lengte van 1320 mm), folders, 
presentaties, brochures, boekjes, 
cd/dvd-labels en nog veel meer 
materialen met een professionele 
kwaliteit in HD-kleuren en op een hele 
reeks papiergewichten tot aan 220 g/m2.

 

Scherpe, levendige kleuren

De slimme digitale LED-technologie 
betekent op zich al minder 
energieverbruik, en levert ook 
uitstekende resultaten op bij het 
printen en scannen in kleur. U zult 
trots zijn op de kwaliteit van uw 
professioneel uitziende documenten.

Hoeveel u print in de hand houden

Deze intelligente MFP’s zijn zodanig 
ontworpen dat u de volumes die u 
print kunt beperken, waardoor u uw 
energie- en papierverbruik vermindert. 
Door een aantal handige functies 
– waaronder dubbelzijdig afdrukken, 
het automatisch laten doorsturen 
van faxen naar e-mail of mappen, en 
de Nuance PaperPort-software die 
hardcopy omzet naar digitale formaten 
– kunt u uw documenten op efficiënte 
en productieve wijze beheren, en 
zodoende tijd en geld besparen.

Onderweg mobiel printen

OKI heeft haar innovatie en 
technologie ingezet om mobiel printen 
mogelijk te maken. Veel van onze 
producten, waaronder deze reeks 
A4-kleuren-MFP’s, 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, 
kunnen u en eventueel bij u aanwezige 
klanten nu rechtstreeks vanaf een 
iPad, iPhone of smartphone naar 
onze HD-printers printen. Fantastisch 
om documenten te kunnen printen 
waar u ook bent en zonder te hoeven 
aansluiten op een pc of Mac.

Ga voor meer informatie over mobiel 
printen naar onze speciale webpagina  
www.oki.nl/mobileprinting

Faxen

Visitekaartjes

Posters

PowerPoint-
documenten

Brochures
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Eén apparaat, veel functies – de slimmere keuze voor elk bedrijf
De reeks A4-kleuren-MFP’s van OKI geeft uw werkplek uitstekende 
functionaliteit. U kunt printen, kopiëren, scannen en faxen met één 
ergonomisch, compact en energiezuinig apparaat.

Kostenbesparende, high 

capacity tonercartridges

De MC562dn biedt u de 

mogelijkheid high capacity 

tonercartridges te gebruiken, 

die de totale gebruikskosten 

omlaag brengen, terwijl er 

minder vaak ingegrepen hoeft 

te worden.

Flexibiliteit in de 

keuze van media

De A4-kleuren-MFP’s van OKI hebben 

een multifunctionele lade voor 

handmatige invoer. Daarmee kunt u 

veel verschillende papierformaten 

printen – van A6 tot banners met een 

lengte van 1320 mm – en gewichten 

tot aan 220 g/m2.

Goed te begrijpen menu’s 

en eenvoudig te gebruiken 

bedieningspaneel

De combinatie van het  

LCD-scherm van 3,5 inches, 

de one-touchknoppen 

en het eenvoudige 

menusysteem maakt de 

reeks A4-kleuren-MFP’s van 

OKI gebruiksvriendelijk en 

gemakkelijk te bedienen.

Automatisch dubbelzijdig 

printen, kopiëren, scannen en 

faxen1 als standaardfunctie

De A4-kleuren-MFP’s van OKI 

zijn standaard voorzien van 

een RADF voor eenvoudige, 

efficiënte en zuinige verwerking 

van dubbelzijdige documenten.

Rechtstreeks printen en scannen

Rechtstreeks printen van of 

scannen naar een USB-stick 

zonder gebruik te hoeven 

maken van een pc, voor meer 

flexibiliteit en efficiency.

QWERTY-toetsenbord

 De MC562dn heeft een 

gebruiksvriendelijk 

QWERTY-toetsenbord, 

waarmee e-mailadressen 

direct kunnen worden 

ingevoerd om het 

documentenbeheer 

en de werkstroom te 

vergemakkelijken.

Perfect voor grote 

printopdrachten

De papierinvoer van 

maximaal 880 vel 

betekent dat u nu zelf 

grote printopdrachten 

kunt uitvoeren.



5

Eén apparaat, veel functies – de slimmere keuze voor elk bedrijf
Printen

• Grote printsnelheden tot 30 ppm en een korte tijd tot de 
eerste afdruk van maximaal 7,5 seconden

• Standaard voorzien van de mogelijkheid dubbelzijdig af te drukken, 
waarmee u het papierverbruik omlaag brengt 

• ProQ2400-multileveltechnologie voor topresultaten, resolutie van 
1200 x 600 dpi

Faxen1

• Met grote snelheid faxen verzenden en ontvangen met 
Super G3

• Dubbelzijdige documenten snel en eenvoudig faxen met een RADF 
(automatische omgekeerde documenteninvoer) voor 50 vel

• Met Automated Delivery2 worden e-mails of faxen doorgestuurd naar 
bepaalde e-mailadressen of mappen, waardoor ze ook mobiel kunnen 
worden ingezien

• Documenten rechtstreeks van of naar pc faxen

• Faxen via het internet naar een andere webfax verzenden

• Ongewenste faxen blokkeren en binnenkomende faxen opslaan om 
onnodig printen te beperken

• Tijd besparen met de 16 one-touchtoetsen en de 100 snelkiesnummers 
voor regelmatig gebruikte nummers

Scannen

• Grote scansnelheid tot 20 ppm kleur en tot 30 ppm mono

• Dubbelzijdig scannen via USB of TWAIN-netwerk (pc en Mac)

• Scaninstellingen opslaan voor hergebruik

• LDAP biedt rechtstreeks toegang tot contact- en e-mailgegevens in een 
bestaande directoryserver om tijd te besparen

• QWERTY-toetsenbord2 voor eenvoudige verzending van e-mails

• Met doorlopend scannen kan de output in één document 
worden opgeslagen

• Op afstand naar meerdere pc’s binnen het netwerk scannen

• Rechtstreeks scannen naar: USB, netwerkmap, e-mail, en FTP-server, 
zodat documenten snel en op veel verschillende manieren kunnen 
worden opgeslagen

Kopiëren

• Job Macro2 om regelmatig gebruikte kopieerinstellingen
te programmeren

• ID Card Copy om dubbelzijdige identiteitskaarten eenvoudig op één vel 
te kopiëren

• Background Removal om bij het kopiëren afbeeldingen zo nodig over 
te slaan

• De documentenverzamelaar sorteert de kopieën van documenten met 
meerdere pagina’s automatisch

EnkElE kopiEënGEsortEErdE 
kopiEën

id-kaart id-kaart 
kopiE

FTP

sCannEn naar

UsB nEtWErk-Map E-Mail Ftp-Map

FTP

BroCHUrEs stiCkErs prEsEntatiEs BriEVEn

FaXEn naar

E-Mail

intErnEt

EnkElZiJdiG

dUBBElZiJdiG

CoMpUtEr

EnkElZiJdiG oF 
dUBBElZiJdiG Mono

EnkElZiJdiG oF 
dUBBElZiJdiG klEUr
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Alles-in-één

De combinatie van meerdere functies in één efficiënt apparaat betekent een lager:
• Energieverbruik – goed voor uw portemonnee en het milieu
• Gebruik van verbruiksmaterialen

Lager stroomverbruik

• 100% gebaseerd op LED-technologie, die op zich al minder 
energieverbruik betekent

• ECO-modus – voor een betere verwerking en een lager energieverbruik
• Slaapstand – vermindert het energieverbruik tot minder dan 3 W
• Automatische uitschakeling – wanneer de printer niet wordt gebruikt, 

automatische uitschakeling vanuit de slaapstand, waarmee het energieverbruik 
nog verder omlaag wordt gebracht naar 0,15 W

Dubbelzijdig printen, kopiëren, scannen en faxen als standaardfunctie

• Brengt het papierverbruik omlaag
• Tonerbesparingsmodus – beperkt de gebruikte hoeveelheid toner bij het 

printen van concepten of interne documenten
• OKI biedt klanten de mogelijkheid om verbruiksmaterialen gratis te laten 

recyclen. Momenteel wordt 97% van alle materialen via deze mogelijkheid 
teruggestuurd en gerecycled

Geavanceerde faxfuncties om minder vaak te hoeven printen

Diverse faxfuncties zorgen ervoor dat u minder vaak hoeft te printen; u bespaart 
op energie en verbruiksmaterialen en ook op belkosten:
• Binnenkomende faxen opslaan in het geheugen of doorsturen naar een 

e-mailadres2

• Ongewenste faxen blokkeren om onnodig printen te voorkomen
• Webfaxen verlaagt de belkosten

MC352dn – 3-in-1 voor kleine bedrijven of werkgroepen 

• 1-10 gebruikers
• Printen, kopiëren, scannen
• Printsnelheden van 22 ppm kleur / 24 ppm mono
• Printertalen PCL en PS
• Optionele 2e lade (530 vel)
• Optioneel vrijstaand kabinet
• Tonercartridges 2k kleur en 3,5k mono

MC362dn – 4-in-1 voor kleine bedrijven of 
werkgroepen

• 1-10 gebruikers
• Printen, kopiëren, scannen, faxen
• Printsnelheden van 22 ppm kleur / 24 ppm mono
• Printertalen PCL en PS
• Optionele 2e lade (530 vel)
• Optioneel vrijstaand kabinet
• Tonercartridges 2k kleur en 3,5k mono

Hogere productiviteit 
en lager milieu-effect
De reeks A4-kleuren-MFP’s van 
OKI is gebaseerd op bekroonde 
digitale LED-technologie, die op 
zich al minder energieverbruik 
betekent. De vele verschillende 
geïntegreerde functies zorgen 
ervoor dat ze tot de meest 
efficiënte MFP’s behoren die op 
de markt verkrijgbaar zijn.

De reeks A4-kleuren-MFP’s van OKI sluit aan op de behoeften en het 
budget van kleine tot middelgrote bedrijven of werkgroepen
De reeks bestaat uit drie modellen, die verschillende functies en snelheden bieden om aan te sluiten op 
verschillende behoeften, terwijl u de flexibiliteit heeft om te printen, kopiëren, scannen of faxen1. 
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Overzicht specificaties 

Omschrijving A4-kleurendesktop 3-in-1 A4-kleurendesktop 4-in-1 A4-kleurendesktop 4-in-1

Functies Printen, kopiëren, scannen Printen, kopiëren, scannen, faxen Printen, kopiëren, scannen, faxen

Aantal gebruikers 1-10 1-10 1-20+

Printsnelheden A4: 22 ppm kleur / 24 ppm mono A4: 22 ppm kleur / 24 ppm mono A4: 26 ppm kleur / 30 ppm mono

Netwerkfunctie a a a

USB a a a

Duplexeenheid a a a

RADF a a a

SDHC-geheugenkaart – – 4GB

Tijd tot eerste afdruk 9 seconden kleur, 8,5 seconden mono 9 seconden kleur, 8,5 seconden mono 8 seconden kleur, 7,5 seconden mono

Tijd tot eerste kopie 14 seconden kleur, 12 seconden mono 14 seconden kleur, 12 seconden mono 14 seconden kleur, 12 seconden mono

Papierinvoer 250 + 100 250 + 100 250 + 100

2e papierlade (optioneel) 530 530 530

Afmetingen (HxBxD) 444 x 427 x 509 mm 444 x 427 x 509 mm 444 x 427 x 509 mm

Gewicht 29 kg 29 kg 29 kg

Stroomverbruik slaapstand: <1,2W; 
automatische uitschakeling: <0,5W

slaapstand: <1,5W; 
automatische uitschakeling: <0,5W

slaapstand: <1,5W; 
automatische uitschakeling: <0,5W

RAM-geheugen 256 MB 256 MB 256 MB

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

Faxsnelheid – tot 33,6 kbps, 2 sec./pag. tot 33,6 kbps, 2 sec./pag.

Paginageheugen fax – 4 MB 4 MB

Beveiliging – – Secure Print

Printertalen PCL6 (XL3.0), PCL5e, PS 3 (emulatie), SIDM

Scannen naar FTP, HTTP, USB-geheugen, e-mail, TWAIN, CIFS, en naar app en fax1 met hulpprogramma ActKey

Compatibele besturingssystemen Windows XP / Server 2003 / Server 2008 / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista / Windows 7; Mac OS X 10.4.0-10.7

Hulpprogramma’s PrintSuperVision, Print Job Accounting, Template Manager

Documentenbeheer Nuance PaperPort SEv11, Nuance OmniPage SEv16

Papierformaten A4, A5, B5, A6; door gebruikers gedefinieerde formaten tot een lengte van 1320 mm, en gewichten tot 220 g/m2

Verbruiksmaterialen

2k tonercartridge cyaan: 44469706; magenta: 44469705; 
geel: 44469704

cyaan: 44469706; magenta: 44469705; 
geel:44469704

cyaan: 44469706; magenta: 44469705; 
geel: 44469704

3,5k tonercartridge zwart: 44469803 zwart: 44469803 zwart: 44469803

5k tonercartridge – – cyaan: 44469724; magenta: 44469723; 
geel: 44469722

7k tonercartridge – – zwart: 44973508

imagedrum* 44968301 44968301 44968301

60k transportband 44472202 44472202 44472202

60k fuser 44472603 44472603 44472603

MC362dnMC352dn MC562dn

*Tot 30k zwart, 20k kleur

MC562dn – 4-in-1 voor kleine tot middelgrote bedrijven of drukke werkgroepen

• 1-20+ gebruikers
• Printen, kopiëren, scannen, faxen
• Printsnelheden van 26 ppm kleur / 30 ppm mono
• Printertalen PCL en PS
• Optionele 2e lade (530 vel)
• Optioneel vrijstaand kabinet
• Optionele SDHC-geheugenkaart van 4 GB benodigd voor Secure Print
• Tonercartridges tot 5k kleur en 7k mono

Meer veiligheid en 
controle op 
de werkplek
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1Exclusief MC352dn, 2Alleen MC562dn 

© 2012 Oki Europe Ltd. Oki Europe Ltd. maakt deel uit van de bedrijvengroep van OKI Electric. Versie 1.0 04/2012.
Deze specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Alle genoemde handelsmerken zijn erkend.

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.
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