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ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ  
OKI C650 ΚΑΝΤΕ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΘΙΣΟΥΝ
Φυτέψτε τους σπόρους της καλής συνεργασίας με τους πελάτες 
της περιοχής σας, βοηθώντας τους να βρίσκουν εύκολα τα φυτά 
και τα υλικά που αναζητούν, είτε είναι ιδιώτες που ψωνίζουν 
για τον δικό τους κήπο είτε είναι έμποροι που έχουν πιεστικές 
προθεσμίες.

Ενσωματώστε αρμονικά έγχρωμο εκτυπωμένο υλικό, για να 
αναδείξετε τις νέες σας εποχιακές προσφορές και να χαρίσετε στους 
πελάτες σας μια εμπειρία που θα λατρέψουν. Διατηρήστε το υλικό 
σήμανσης σε άψογη κατάσταση όλο τον χρόνο για να αυξήσετε τις 
πωλήσεις σας, χρησιμοποιώντας πιστοποιημένα μέσα της OKI που 
είναι ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία και αδιάβροχα.

Διαβατήρια και 
αυτοκόλλητα φυτών

105 x 75 mm
Παρέχετε όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες για τα φυτά σας σύμφωνα 
με τους κανόνες της κυβέρνησης

Ετικέτες τύπου 
γραβάτας

38 x 250 mm
Επισημάνετε βλαστούς ή κλαδιά φυτών, 

δέντρων και θάμνων με αυτές τις 
εύχρηστες δετές ετικέτες

Κάρτες παρτεριού

105 x 148 mm
Αυτές οι ταμπέλες είναι ιδανικές για 

παρτέρια και παρουσιάζουν στους 
πελάτες τις βασικές πληροφορίες

Καρφωτές ετικέτες 
φυτών
160 x 27 mm

Αυτές οι αδιάβροχες ετικέτες είναι 
ιδανικές για τιμές, γραμμικούς 

κώδικες και περιγραφές προϊόντων

Εξατομικευμένοι 
φάκελοι σπόρων

13 x 90 mm
Ευχαριστήστε τους πελάτες σας με 

εξατομικευμένους φακέλους σπόρων, 
σχεδιασμένους ειδικά για εκείνους

Αυτοκόλλητα  
δαπέδου

210 x 210 mm
Τοποθετήστε αδιάβροχη σήμανση, 

για να βοηθήσετε τους πελάτες σας 
να τηρήσουν τις τρέχουσες οδηγίες 

κοινωνικής αποστασιοποίησης

Μπάνερ  
για βιτρίνες

210 x 1320 mm
Αναδείξτε νέες προσφορές, προϊόντα 
και άλλα, χρησιμοποιώντας μπάνερ 
που είναι αδιάβροχα και ανθεκτικά 

στην υπεριώδη ακτινοβολία

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 ΑΥΤΑ
ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΜΕΓΑΛΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ...
•    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

•    Ιδανική επιλογή για να δώσετε ζωντάνια στα διαβατήρια 
των φυτών με χρώματα υψηλής ποιότητας

ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

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

OKI EUROPE (Polska)
Platinum Business Park 2,
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02-672 Warsaw,
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WWW.OKI.COM/GR
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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 επωφεληθείτε από 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.


