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ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ OKI C650 
ΕΥΚΟΛΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Οι ιατρικοί οργανισμοί που λειτουργούν 24 ώρες το εικοσιτετράωρο 7 
μέρες την εβδομάδα αντιμετωπίζουν όλο και πιο σύνθετες προκλήσεις. 
Η ικανοποίηση των ασθενών και η ποιότητα της περίθαλψης, καθώς και 
η ασφάλεια των ασθενών και η προστασία των δεδομένων είναι υψίστης 
σημασίας. Ωστόσο, συχνά λειτουργούν σε περιβάλλοντα με μεγάλο φόρτο 
εργασίας και περιορισμένους προϋπολογισμούς.

Με την OKI, οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να 
εκτυπώνουν εφαρμογές υψηλότερης ποιότητας με επίκεντρο τον ασθενή 
πιο αποτελεσματικά και οικονομικά, παρέχοντας παράλληλα εξαιρετικά 
σημαντική φροντίδα στους ασθενείς.

Ιατρικές  
εικόνες
210 x 297 mm

Παρέχετε σχεδόν διαγνωστικές 
έγχρωμες ιατρικές εικόνες σε τυπικό 

χαρτί για αρχεία ασθενών

Ιατρικές  
ετικέτες

110 x 80 mm
Εξασφαλίστε σαφή σήμανση, για να 

μπορεί το προσωπικό να αναγνωρίζει τα 
χορηγούμενα φάρμακα

Εξατομικευμένα 
βραχιολάκια

25 x 250 mm
Βελτιώστε την ασφάλεια και την ηρεμία 

των ασθενών, με ευκρινή και ακριβή 
βραχιολάκια με γραμμωτό κώδικα

Πανό

210 x 1320 mm
Προωθήστε τις πιο πρόσφατες 

εκστρατείες υγείας σε ασθενείς και 
καθοδηγήστε τους στα αρμόδια τμήματα

Υλικά  
μάρκετινγκ

210 x 297 mm
Προωθήστε τις υπηρεσίες σας και 

την ποιότητα περίθαλψης στους 
ασθενείς, δημιουργώντας μια αίσθηση 

εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας

Διοικητικά  
έγγραφα

210  x 297 mm
Λειτουργήστε αποτελεσματικά και 

εκτυπώστε όλα τα διοικητικά έγγραφα 
υγειονομικής περίθαλψης 

Έγγραφα  
ασθενών

210 x 297 mm
Εκτυπώστε εξατομικευμένα έγγραφα 

ασθενών γρήγορα και οικονομικά, 
προστατεύοντας ταυτόχρονα την 

εμπιστευτικότητα

Εκτυπωτής  
OKI C650

Ο εκτυπωτής C650 είναι μικρού 
μεγέθους, έχει ασυναγώνιστη ευελιξία 
μέσων και δεν συμβιβάζεται σε θέματα 

απόδοσης



ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ OKI C650 
ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ AYTA...

•    Είναι μικρού μεγέθους και απαιτεί ελάχιστο χώρο για 
τοποθέτηση και λειτουργία

•    Εκτελέστε όλες τις εργασίες γρήγορα και εύκολα με πλήρη 
πρόσβαση από το μπροστινό μέρος, χωρίς να χρειαστεί να 
μετακινήσετε τη συσκευή

•    Ελάχιστος χώρος εγκατάστασης, ελάχιστος χώρος λειτουργίας, 
μέγιστη απόδοση

•    Είναι ασφαλής - ο έλεγχος ταυτότητας με τη χρήση κάρτας IC ή 
PIN προστατεύει τα εμπιστευτικά δεδομένα των ασθενών

ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΜΕΓΑΛΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ...

Τεχνολογία LED - 
προσφέρει κορυφαία 
ποιότητα χρωμάτων

Ασυναγώνιστη ευελιξία 
μέσων - Έγχρωμες 
εκτυπώσεις A4 35ppm, βάρος 
μέσων 60 έως 256gsm και πανό 
B8 έως 1,32 m, όλα από μία 
συσκευή

Σχεδιασμένος για 
συνεχή εκτύπωση - 
εξαιρετικά ανθεκτικός με 
μεταλλικά μέρη και όχι 
πλαστικά

Ασυναγώνιστη απόδοση 
επένδυσης - Τα ξεχωριστά 
τόνερ και τύμπανα μειώνουν 
τα λειτουργικά κόστη, 
διασφαλίζοντας το εξαιρετικό 
συνολικό κόστος ιδιοκτησίας

•   The Design Hub, με την υποστήριξη της Shoppa 
- για όλες τις ανάγκες εκτύπωσης και σχεδίασης, 
στις εγκαταστάσεις σας
•   Αποκτήστε πρόσβαση σε μια βιβλιοθήκη προτύπων 
και γραφικών ή δημιουργήστε τα δικά σας με την 
εύχρηστη λειτουργία "μεταφοράς και απόθεσης"
•   Η δημιουργία κωδικών QR ενισχύει την 
αφοσίωση των πελατών μέσω αυτοματοποιημένων 
επικοινωνιών

•   Εξατομικεύστε τις επικοινωνίες σας με 
εκτύπωση μεταβλητών δεδομένων
•   Διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις εκτυπωτή και 
μέσων σας με προκαθορισμένα, προσαρμοσμένα 
αρχεία μέσων
•   Παρακολουθήστε την κατάσταση αναλώσιμων 
και παραγγείλετε online όταν χρειάζεται
•   Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε 
τη διεύθυνση: www.thedesignhub.com

Τριετής εγγύηση
Οι συσκευές μας κατασκευάζονται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και τεχνολογίας, γεγονός το οποίο 
έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες δοκιμές. Είμαστε τόσο σίγουροι για την υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας που σας 
προσφέρουμε επέκταση της τυπικής περιόδου εγγύησης στα 3 έτη, χωρίς επιπλέον κόστος. Απλώς δηλώστε το προϊόν 
σας εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς για να εκμεταλλευτείτε τη μοναδική, ολοκληρωμένη προσφορά μας. Για 

περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: GREECE.OKI.COM/WARRANTY
Αν δεν γίνει δήλωση, ισχύει η τυπική πανευρωπαϊκή εγγύηση 1 έτους.

OKI EUROPE (Polska)
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