
ALIVE WITH COLOUR

*Obliczone w oparciu o typowe miesięczne ilości wydruków. Oferta dotyczy wybranych modeli drukarek kolorowych zakupionych pomiędzy 1 
października 2017 r. a 31 grudnia 2017 r., (do wyczerpania zapasów). By zgłosić się po darmowy toner, należy wysłać odpowiedni wniosek drogą 
elektroniczną. Obowiązuje regulamin.
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C332dn
Drukarka C332dn przeznaczona do szerokiej gamy zastosowań biznesowych oferuje doskonałe wydruki kolorowe o jakości HD, 
umożliwia druk dwustronny i zapewnia niezawodne działanie. Łatwe w użyciu, niedrogie, kompaktowe urządzenie umożliwia 
emulację języka PCL / PostScript oraz ma interfejs sieciowy i możliwość druku mobilnego, co czyni z niego idealne narzędzie 
dla klientów indywidualnych i małych grup roboczych.  
Zgłoś się po 1 darmowy toner mono 1500.

MC363dn 
Urządzenie wielofunkcyjne MC363dn wyznacza nowe standardy w segmencie maszyn dla małych firm, z uwagi na niezrównaną 
wartość i wyjątkową funkcjonalność. To superszybkie, małych rozmiarów urządzenie obsługuje dokumenty bogate w grafiki 
z łatwością, pomagając każdej firmie oszczędzić na budowaniu marki, ponieważ drukuje kolorowe materiały profesjonalnej 
jakości, co pozwala zmniejszyć koszty zleceń zewnętrznych.  
Zgłoś się po 2 darmowe tonery mono 1500. 

Seria C500
Profesjonalna i przystępna cenowo seria C500 nadaje się doskonale do grup roboczych o dużym natężeniu pracy, zapewniając w 
standardzie dużą szybkość druku, niskie koszty eksploatacji, automatyczny druk dwustronny oraz interfejs sieciowy.  
Zgłoś się po 1 darmowy toner mono 7000. 

Seria MC500
Wysoka jakość, bardzo krótki czas wydruku, elastyczność w zakresie obsługi nośników i intuicyjne sterowanie sprawiają, że OKI 
MC573dn plasuje się w czołówce urządzeń wielofunkcyjnych przeznaczonych dla małych i średnich firm oraz grup roboczych. 
Dodatkowo urządzenie MC573 jest wyposażone w 7-calowy kolorowy ekran dotykowy LCD i platformę OKI sXP o otwartej 
architekturze, która zapewnia dostęp do funkcji zarządzania dokumentami i łączność we flocie urządzeń druku podążającego. 
Zgłoś się po 2 darmowe tonery mono 7000. 

Seria C800
Model serii C800 to idealne rozwiązanie dla biznesowych grup roboczych lub branż, które wymagają wysokiej jakości, 
dużych nakładów i drukowania w formacie A3 lub A4 na żądanie we własnym zakresie. Kompaktowe urządzenie zapewnia 
bezproblemową pracę przy wysokich prędkościach wydruku – do 35 str./min i tonery o dużej pojemności zapewniające wydruk 
10 000 stron.  
Zgłoś się po 1 darmowy toner mono 7000. 

Seria MC800
Niskie koszty eksploatacji, łatwa wymiana materiałów eksploatacyjnych i cyfrowa technologia druku LED sprawiają, że 
niezawodne kolorowe urządzenia wielofunkcyjne A3 serii MC800 łączą w sobie funkcjonalność i wydajność droższych i bardziej 
skomplikowanych kopiarek.  
Zgłoś się po 2 darmowe tonery mono 7000.

Nasze urządzenia LED zapewnią Ci więcej mocy

Maksimum koloru, bez dodatkowych kosztów za wydruki monochromatyczne

Zgadza się, przy zakupie wybranych, kolorowych urządzeń 
LED do 31 grudnia 2017 r. zapewnimy Ci darmowe wydruki 
monochromatyczne przez pierwszy rok*, a nawet po 
pierwszych bezpłatnych dwunastu miesiącach drukowanie w 
czerni przy użyciu kolorowej drukarki OKI nie kosztuje więcej 
niż w przypadku standardowej drukarki monochromatycznej.

Zatem niezależnie od tego, czy jest to wyraźny wydruk 
monochromatyczny, czy zachwycający kolor HD, możesz we 
własnym zakresie drukować banery, wizytówki, materiały dla 
punktów sprzedaży i dokumenty dla klientów – a wszystko to 
w profesjonalnym standardzie. 

Dowiedz się, w jaki sposób produkty firmy OKI mogą ożywić 
działalność Twojej firmy, przechodząc na stronę  

www.oki.com/pl/printing/promotions/
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