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SKRIVARE

OKI

MC563dn-Euro 
printer- bundling

Produktivitet och anslut-
ningsmöjligheter - håller  
produktiviteten hög och  
ger smidig uppkoppling

Multifunktionsfärgskrivaren MC563dn för A4-format 
har funktioner för utskrift, kopiering, skanning och 
faxning så att hårt arbetsbelastade arbetsgrupper 
får kapacitet att hantera dokument och arbets-
flöden i kombination med höga utskriftshastigheter 
i högupplöst färg med hög kvalitet.

Perfekt för företag som behöver funktioner för utskrift, 
kopiering, skanning och fax och extremt snabb utskrift i 
hög kvalitet. Enhetens utökade minne, mediaflexibilitet och 
smarta funktioner gör att MC563dn är det perfekta valet för 
små till medelstora arbetsgrupper och företag.

 G Färgutskrifter med hög upplösning på 1200 x 1200 dpi 
med utskriftshastigheter på upp till 30 sid/min, med 
dubbelsidiga utskrifter som standard

 G Högupplöst LED-färgscanner med hastigheter på upp 
till 30 bilder/min och ett brett utbud av funktioner som 
är avsedda att förbättra arbetsflödet och produktivitet 
på arbetsplatsen

 G 1 GB RAM-minne så att du utan problem kan skriva ut 
grafikintensiva dokument

 G Gigabit Ethernet möjliggör snabb överföring av stora 
färgfiler i nätverket

 G Mobil utskrift från smartphones och surfplattor, förbe-
redd för Google Cloud Print 2.0 samt kompatibel med 
AirPrint från Apple Inc.

 G Wireless Direct-funktionen ger säker och samtidig 
anslutning till trådbundna och trådlösa nätverk

 G Trådlös LAN-modul finns som tillval
 G Se till att dokumenten är säkra med Private Print och 

tillvalet Card Release som gör att användarna kan visa 
alla utskriftsjobb innan de väljer vilka de ska skriva ut

 G Kompatibel med IPSec (Internet Protocol Security) 
vilket säkerställer att dokument skickas och tas emot 
på ett säkert sätt
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