
Genom direkt samarbete med marknadsledande 
tillverkare ger ITPRODEALS dig ett brett utbud av

IT till konkurrenskraftigt pris - oavsett om det
gäller ditt företag eller dig som privatperson.

Alla priser i detta magasin är exklusive frakt om inget annat anges. Vi reserverar oss mot tryckfel, utsålda varor samt ändringar i teknisk data. 



Alla priser i detta magasin är exklusive frakt om inget annat anges. Vi reserverar oss mot tryckfel, utsålda varor samt ändringar i teknisk data. 

OKI

MC853
 G Smarta utskrifter för att spara tid och pengar 

Hantering och utskrift av dina dokument blir så mycket 
enklare med verktyg som ger dig möjlighet att skapa en 
komplett uppsättning dokument internt. MC853 hanterar 
många olika pappersvikter (upp till 256 g/m2) och storlekar 
(från A6 till 1,3 m banderoll) med en maximal papperskapaci-
tet upp till 2 005 ark för ökad flexibilitet och enheten har en 
intuitiv dokumenthanteringsteknik inbyggd. 

 G Minska dina totala ägandekostnader 
MC853 ger betydande kostnadsbesparingar under hela 
dess livslängd, tack vare kombinationen av enastående 
energieffektivitet och tonerkassetter med hög kapacitet 
och många pappersbesparingsfunktioner. Dessutom kom-
binerar den här smarta MFP-enheten 4 enheter i ett med 
möjlighet att skriva ut, faxa, kopiera och skanna utan extra 
kostnad. 

 G Högupplöst skanning för förbättrat dokumentflöde 
MC853 ger skarp, snabb och noggrann LED-skanning för en 
tydligt och enkel digitalisering av dina dokument - du kan 
skanna direkt till e-post, USB, nätverksmapp och andra de-
stinationer. I kombination med en enastående utskriftskva-
litet ger skannern snabba resultat med hög kvalitet och 
automatisk dokumentsortering.  

 G Enastående funktioner som stöder dina dokumentbehov 
MC853 har en anpassningsbar 7-tums LCD-pekskärm med 
intuitivt menysystem, förbättrad hjälpfunktion och jobb-
makrofunktioner för de vanligaste funktionerna. Hantera 
dina dokument effektivt med sXP-teknik (Smart Extendable 
Platform) för en smidig integrering med dokumentflöden och 
tredjepartslösningar samt ett brett utbud av programvara, 
inklusive SENDYS Explorer LITE, ABBYY FineReader Sprint, 
smartPrintSuperVision och mobila utskriftslösningar.

OKI MC853dn 
Color A3 MFP 7 inch touch 23/23 ppm Duplex PrintCopyScanFax 
USB Gb-lan PCL&PS 400sh for tabletop 1200x600dpi stapler

OKI MC853dnct 
Color A3 MFP 7 inch touch 23/23 ppm Duplex PrintCopyScanFax 
USB Gb-lan PCL&PS 935sh on cabinet 1200x600dpi stapler

OKI MC853dnv 
ColorA3 MFP 7 touch 23/23 ppm Duplex PrintCopyScanFax USB  
Gb-lan PCL&PS 2.005sh on Caster base 1200x600dpi stapler

Artikelnr. 45850404

Artikelnr. 45850601 Artikelnr. 45850602

SKRIVARE



Alla priser i detta magasin är exklusive frakt om inget annat anges. Vi reserverar oss mot tryckfel, utsålda varor samt ändringar i teknisk data. 

OKI

MC873
 G Smarta utskrifter för att spara tid och pengar 

Hantering och utskrift av dina dokument blir så mycket 
enklare med verktyg som ger dig möjlighet att skapa en 
komplett uppsättning dokument internt. MC873 hanterar 
många olika pappersvikter (upp till 256 g/m2) och storlekar 
(från A6 till 1,3 m banderoll) med en maximal papperskapaci-
tet upp till 2 005 ark för ökad flexibilitet och enheten har en 
intuitiv dokumenthanteringsteknik inbyggd. 

 G Minska dina totala ägandekostnader 
MC873 ger betydande kostnadsbesparingar under hela 
dess livslängd, tack vare kombinationen av enastående 
energieffektivitet och tonerkassetter med hög kapacitet 
och många pappersbesparingsfunktioner. Dessutom kom-
binerar den här smarta MFP-enheten 4 enheter i ett med 
möjlighet att skriva ut, faxa, kopiera och skanna utan extra 
kostnad. 

 G Högupplöst skanning för förbättrat dokumentflöde 
MC873 ger skarp, snabb och noggrann LED-skanning för en 
tydligt och enkel digitalisering av dina dokument - du kan 
skanna direkt till e-post, USB, nätverksmapp och andra de-
stinationer. I kombination med en enastående utskriftskva-
litet ger skannern snabba resultat med hög kvalitet och 
automatisk dokumentsortering 

 G Enastående funktioner som stöder dina dokumentbehov 
MC873 har en anpassningsbar 7-tums LCD-pekskärm med 
intuitivt menysystem, förbättrad hjälpfunktion och jobb-
makrofunktioner för de vanligaste funktionerna. Hantera 
dina dokument effektivt med sXP-teknik (Smart Extendable 
Platform) för en smidig integrering med dokumentflöden och 
tredjepartslösningar samt ett brett utbud av programvara, 
inklusive SENDYS Explorer LITE, ABBYY FineReader Sprint, 
smartPrintSuperVision och mobila utskriftslösningar.

OKI MC853dn 
Color A3 MFP 7inch touch 35/35 ppm Duplex PrintCopyScanFax USB 
Gb-lan PCL&PS 400sh for tabletop 1200x600dpi stapler

OKI MC873dnct 
Color A3 MFP 7 inch touch 35/35 ppm Duplex PrintCopyScanFax 
USB Gb-lan PCL&PS 935sh on cabinet 1200x600dpi stapler

OKI MC873dnv 
Color A3 MFP 7 touch 35/35 ppm Duplex PrintCopyScanFax USB  
Gb-lan PCL&PS 2.005sh on Caster base 1200x600dpi stapler

Artikelnr. 45850204

Artikelnr. 45850621 Artikelnr. 45850622

SKRIVARE
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