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Wreszcie bez oczekiwania na wielkoformatowe kopie
Jako lider na rynku kopiowania wielkoformatowego, Oce może oferować użytkownikom 
natychmiastowe i namacalne korzyści w kopiowaniu dużych formatów...
Oto dlaczego rekomendujemy kopiarki rodziny Oce 9400.
Wyjątkowy szybki czas reakcji – nadający nowe znaczenie pojęciu „natychmiastowa 
odpowiedź”. Akcja następuje natychmiast po podaniu oryginału. Oce 9400 eliminuje czas 
oczekiwania z procesu kopiowania. Szczególnie istotna zaleta, gdy, potrzebujemy tylko 
jedną kopię.

Funkcje standardowe
 wyeliminowanie czasu nagrzewania – kopiarka do użytku natychmiast po włączeniu
 prostota użytkowania
 dowolna kolejność podawania oryginału i kopii
 czysty proces uzupełniania toneru
 praktycznie bezszmerowa praca
 energooszczędność
 ekologiczna konstrukcja i praca

Funkcje dodatkowe
 przesuwanie krawędzi kopiowania
 wielokrotne podawanie oryginału
 podajnik rolkowy
 automatyczny pomiar długości oryginału

Szybka i prosta obsługa
Nieważne czy użytkownik preferuje podawanie najpierw oryginału, a następnie materiału na 
kopię, czy też odwrotnie – kopiarki serii Oce 9400 dostosowują się do upodobań 
użytkownika.
Umożliwiają także użytkownikowi łatwe i szybkie kopiowanie z przezroczystych i 
nieprzezroczystych oryginałów na różnego rodzaju materiały na kopie (papiery, kalki i folie). 
Wystarczy, że operator poda oryginał i materiał na kopię – kopiarka Oce 9400 zrobi resztę. 
Kopiarki Oce 9400 nie wymagają od użytkownika specjalnego przygotowania czy 
umiejętności.

Atrybut kopiarek serii Oce 9400... wyeliminowanie czasu nagrzewania
Użytkownik tylko podaje oryginał, a kopiarki serii Oce 9400 są natychmiast gotowe do pracy. 
Kładą kres oczekiwaniu na nagrzanie się urządzenia. 
Oszczędza to cenny czas użytkownika i nieproduktywne minuty oczekiwania na „gotowość 
do pracy”.
Jest to szczególna zaleta gdy użytkownik chce wykonać tylko jedną lub dwie kopie. 
Eliminacja czasu nagrzewania daje także inne namacalne korzyści tj. energooszczędność. 
Oznacza to także, że kopiarka nie musi być włączona przez cały dzień emitując ciepło, 
substancje zapachowe oraz hałas. Czyni to z kopiarki Oce 9400 niekłopotliwe urządzenie, 
które może pracować niemalże wszędzie.

Projektowanie z myślą o ochronie środowiska

Istotną cechą kopiarek serii Oce 9400 jest niskie zużycie energii. Godna uwagi jest także 
niska emisja ozonu, hałasu i ciepła. Unikalna technologia utrwalania, nie wykorzystująca 
oleju silikonowego, pozwala otrzymywać ostre i wyraziste kopie. Czysty proces uzupełniania 
toneru nie powoduje rozpraszania go w środowisku. Te wszystkie cechy kopiarek serii Oce 
9400 powodują, że są one bezpieczne zarówno dla zdrowia człowieka jak i dla środowiska.
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