Řada MB400/MB500

Všestranná černobílá multifunkční tiskárna A4
zajišťující bezproblémovou integraci do vašeho
pracovního postupu při zpracování dokumentů
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Řada MB400/MB500 nabízí možnost
výběru a flexibilitu, aby vyhověla
různým potřebám a rozpočtům
Všestranná černobílá multifunkční tiskárna A4 nabízející
vynikající výkon, kvalitu a bezproblémovou integraci do
pracovního postupu při zpracování dokumentů
Řady MB400/MB500 jsou navrženy tak, aby byly
uživatelsky přívětivé, s jasnými displeji, intuitivními
systémy nabídek a vyhrazenými tlačítky funkcí.
Díky platformě sXP (smart Extendable Platform)
společnosti OKI a její přizpůsobitelné 7"obrazovce lze
tiskárny MB492dn a MB562dnw používat v kombinaci
se softwarem třetích stran, například Drivve Image nebo
PaperCut, stejně jako s individuálními řešeními práce
s dokumenty. Výkonný software pro správu dokumentů
SENDYS Explorer je standardní součástí tiskáren MB492dn
a MB562dnw. Slouží ke snadnému zachytávání, převodu a
distribuci dokumentů.
Sdílení je snadné a bezproblémové zásluhou připojení
k síti Gigabit Ethernet společně se šifrovaným
zabezpečeným tiskem a funkcemi pro skenování, přičemž
vše je součástí standardního vybavení veškerých modelů.
Vysokokapacitní tonerové kazety zachovávají nízké
provozní náklady a malou četnost zásahů uživatele.
Zdokonalené řízení výkonu snižuje spotřebu energie,

zatímco režim s omezeným hlukem zajišťuje, že tyto
multifunkční tiskárny jsou dokonalé pro tichá pracovní
prostředí. Automatické oboustranné kopírování, tisk,
skenování a faxování šetří papír a poskytují standardně
profesionální výstup.
Řady MB400/MB500 jsou 100% založeny na energeticky
úsporné technologii LED. Jedná se o rychlou a nákladově
efektivní alternativu více zařízení, jejichž funkce slučuje
do jednoho mimořádně spolehlivého, ergonomického
zařízení. K dosažení mimořádné duševní pohody můžete
využít jedinečnou tříletou záruku, kterou společnost OKI
poskytuje bez dalších nákladů po registraci produktu do
30 dnů po zakoupení.
Ať si zvolíte kterýkoli model, řada MB400/MB500 nabízí
různé rychlosti, funkce a provozní náklady, které vyhoví
potřebám vaší firmy.

MB472dnw

MB562dnw

Tato cenově dostupná, profesionální bezdrátová
multifunkční tiskárna s rychlostí tisku 33 str./min
nedělá kompromisy ohledně výkonu ani kvality tisku.
Snadno použitelné zařízení je vybaveno 3,5" grafickým
displejem, intuitivním systémem nabídek a klávesnicí
QWERTY pro zjednodušení zadávání dat a e-mailových
adres. Zvolte tonerovou kazetu podle potřeb vaší firmy:
standardní tonerovou kazetu pro 3 000 stran nebo
vysokokapacitní tonerovou kazetu pro 7 000 stran
s nižšími provozními náklady.

Tato bezdrátová multifunkční tiskárna pro malé pracovní
skupiny poskytuje mimořádně rychlý tisk 45 str./min,
vysokou měsíční zatížitelnost a standardní kapacitu
papíru 630 listů pro snadné zvládnutí náročných
pracovních úkolů. Barevná 7" LCD dotyková obrazovka,
intuitivní systém nabídek a vylepšená funkce nápovědy
činí ze zařízení MB562dnw dokonalou volbu pro velmi
vytížené pracovní skupiny.

MB492dn

ROKY

ZÁRUKA

Zařízení MB492dn je navrženo pro náročnější uživatele
a nabízí vyšší rychlost tisku 40 str./min a tonerovou
kazetu s výtěžností 12 000 stran pro ještě nižší provozní
náklady. Barevná 7" LCD dotyková obrazovka zlepšuje
využitelnost pomocí užitečných funkcí nápovědy a lze ji
plně přizpůsobit tak, aby vyhověla potřebám vaší firmy.

Řady MB400/500 –
stručný přehled vlastností
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MB472dnw

MB492dn

MB562dnw

Tisk, kopírování, skenování,
faxování

Tisk, kopírování, skenování,
faxování

Tisk, kopírování, skenování,
faxování

Grafický 3,5" displej LCD

7 "barevná LCD dotyková
obrazovka

7 "barevná LCD dotyková
obrazovka

g

–
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Rychlost tisku

33 str./min

40 str./min

45 str./min

Kapacita papíru (standardní)
s volitelným zásobníkem papíru

250 + 100
880

250 + 100
880

530 + 100
1 160

Funkce
Zobrazovací panel
Bezdrátové
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Skvělé funkce pro uspokojení
každodenních požadavků na tisk,
kopírování, skenování a faxování*
Uvolnění úloh pomocí karty
Uvolněte tiskové úlohy
čipovou kartou a vybírejte
požadované dokumenty z
tiskové fronty.

Automatický oboustranný
tisk, kopírování, skenování
a faxování ve standardní
výbavě
Automatický podavač
dokumentu s reverzní funkcí
(RADF) umožňuje jednoduché,
efektivní a rentabilní
manipulaci s vícestránkovými,
jednostrannými i
oboustrannými dokumenty.

Přímý tisk a skenování
Tisk přímo z paměťového
zařízení USB nebo ukládání
naskenovaných obrazů do
paměťového zařízení USB,
bez nutnosti připojení
počítače, umožňuje další
flexibilitu a zlepšuje
efektivitu používání.
Vysokokapacitní tonery
snižují náklady
Vysokokapacitní tonerové
kazety snižují celkové
náklady na vlastnictví
a četnost
zásahů uživatele.

Uživatelsky přívětivé
a snadné ovládání
Přizpůsobitelný barevný
7" displej LCD s dotykovou
obrazovkou, intuitivním
systémem nabídek
a vylepšenými funkcemi
nápovědy umožňuje umístit
často používané funkce na
domovskou obrazovku a
zajistit tak rychlý
a snadný přístup.

Perfektní pro velké objemy
tisku
S kapacitou papíru až
1 160 listů* můžete
uspokojit interní požadavky
na velkoobjemový tisk.
*MB562dnw

Široké spektrum
podporovaných médií
Tiskněte na média
s rozsáhlou řadou
formátů a gramáží, od
formátu A6 po bannery
dlouhé 1,3 m s gramáží
až 163 g/m², pomocí
víceúčelového zásobníku
papíru s podavačem na
100 listů a s automatickým
rozpoznáváním.
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Tato vlastnost
výrazně zlepší
vaši produktivitu
i pracovní procesy

fax

tisk

skenování

kopírování

Ergonomický design, včetně uživatelsky
přívětivých displejů s intuitivním
ovládáním, které uživatele rychle
provedou každou úlohou. Funkce
maker pro úlohy umožňuje zaznamenat
a okamžitě vyvolat často používané úkony
pro zajištění vysoce efektivní práce.
Tisk
Zásluhou použití oceněné technologie můžete
očekávat ostrý, přesný a spolehlivý tisk.
• Černobílý tisk s vysokým rozlišením pro profesionální firemní
dokumenty
• Nejrychlejší tisk ve své třídě až 45 str./min s prvním výtiskem
za 4,5 sekundy – dokonalé pro časově kritické tiskové úlohy
• Oboustranný tisk ve standardní výbavě – snížení spotřeby
papíru a možnost vytváření obchodních dokumentů přímo ve
vaší organizaci

adresa
štítky

bannery / tabulky / Ganttovy diagramy

• Mimořádně spolehlivá digitální tisková technologie LED
s rozlišením 1 200 × 1 200 dpi
• Funkce šifrovaného zabezpečeného tisku pro chráněný tisk
k zachování důvěrnosti dokumentů

letáky

samolepky

prezentace

dopisy

• Kapacita papíru až 1 160 listů umožňující udržet minimální
četnost zásahů uživatele
• Víceúčelový zásobník s automatickým rozpoznáváním pro tisk
na rozsáhlou řadu různých formátů a gramáží médií
• Uvolněte tiskové úlohy čipovou kartou a vybírejte požadované
dokumenty z tiskové fronty
Fax
Vylepšená funkce faxování zajišťuje rychlost přenosu
Super G3 s intuitivním ovládáním, které zlepšuje
efektivitu i správu dokumentů.
• Rychlost přenosu Super G3 umožňuje odesílat a přijímat faxy
vysokou rychlostí
• Faxujte dokumenty přímo z počítače nebo do něj

e-mail
jednostranný
dokument

• Přesměrování faxů na jiné faxové zařízení

faxování
do

• Přeposílání faxů přímo na e-mailovou adresu

internet

• Odstranění okrajů automaticky čistí obrazy
• Blokování nevyžádaných faxů pro snížení nákladů na tisk
• Ukládání příchozích faxů a jejich zobrazení na 7" displeji1 před
tiskem pro úsporu papíru
• Úspora času zásluhou až 40 tlačítek jednodotykové volby
a 300 rychlých voleb pro vyvolání pravidelně používaných čísel
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počítač
oboustranný
dokument

Automatický oboustranný
tisk, kopírování, skenování
a faxování
Všechny modely jsou standardně
dodávány s automatickým
podavačem dokumentů s reverzní
funkcí na 50 listů pro rychlé a snadné
kopírování, skenování a faxování
oboustranných dokumentů.

2 do 1

1 do 1

1 do 2

2 do 2

Skenování
Barevný skener LED s vysokým rozlišením poskytuje
řadu funkcí, které zdokonalují pracovní postup a zvyšují
produktivitu na pracovišti.
• Vysoká rychlost skenování až 37,5 str./min
• Automatický podavač dokumentů s reverzní funkcí na
50 listů usnadňuje zpracování vícestránkových dokumentů,
jednostranných i oboustranných

jednostranný nebo
oboustranný barevný

jednostranný nebo
oboustranný černobílý

• Skenování na paměťové zařízení USB a síťové TWAIN skenování
(PC a Mac)
• Ukládání nastavení skenování pro opakované úlohy
• Zabudovaná podpora LDAP umožňuje přímý přístup ke
kontaktům a e-mailovým datům ze stávajícího adresářového
serveru, čímž šetří váš čas a zvyšuje spolehlivost tvorby
dokumentů

skenování do

• Klávesnice QWERTY zjednodušují odesílání e-mailů
• Funkce sestavení úlohy umožňuje skenovat několik různých
dokumentů a vytvořit z nich jediný výstupní dokument
• Skenování přímo do: paměťového zařízení USB, síťové složky,
e-mailu, na FTP server – pro rychlé a univerzální ukládání
a správu dokumentů

FTP

USB

e-mail

síťová složka

FTP složka

Kopírování
Skenování a tisk LED poskytují nadprůměrnou kvalitu
kopií pro dosažení čistých, přesných a rychlých
výsledků.
• Snadno zvládne vícestránkové dokumenty, jednostranné nebo
oboustranné

kopírování
pomocí ID karet

identifikační
karta

• Rychlé kopírování s vysoce kvalitním černobílým výstupem
• Funkce maker pro úlohy umožňuje uživateli naprogramovat
často používaná nastavení pro kopírování
• Funkce kopírování identifikačních karet pro jednoduché
kopírování oboustranných identifikačních karet na jediný list
papíru
• Odstraňování pozadí umožňuje uživatelům odstranit z tištěného
výstupu artefakty vzniklé při kopírování ze skla nebo jiného
média
• Funkce kompletování dokumentů automaticky třídí kopie
vícestránkových dokumentů a šetří váš čas

kompletované
kopie

jednotlivé kopie
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Zlepšování efektivity
a snižování dopadů
na životní prostředí
Černobílé multifunkční tiskárny
formátu A4, které se řadí mezi
tiskárny nejvíce zaměřené na ochranu
životního prostředí na trhu. Jsou
vybaveny rozsáhlou řadou funkcí,
které pomohou vaší organizaci snížit
spotřebu energie, dopad na životní
prostředí a provozní náklady.

Sloučení funkcí více zařízení do jediného

Snížení spotřeby toneru

Sloučení funkcí několika zařízení do
jediného snižuje:
• Spotřebu energie – šetří vaše peníze
i životní prostředí
• Spotřebu spotřebního materiálu

• Funkce úspory toneru – snižuje
množství toneru použitého při tisku
konceptů nebo interních dokumentů
• Společnost OKI nabízí zákazníkům
program recyklace spotřebního
materiálu zdarma. V současné době
je recyklováno 97 % všech materiálů
vrácených v rámci programu

Snížení spotřeby energie
• 100% využití technologie LED, která
již svou podstatou spotřebovává
méně energie
• Režim Eco – zvyšuje výkonnost
a snižuje spotřebu energie
• Režim hlubokého spánku – snižuje
spotřebu energie na méně než 1,4 W
• Tichý režim – snižuje hladiny hluku
a spotřebu energie
Oboustranný tisk, kopírování, skenování
a faxování ve standardní výbavě
• Snižuje spotřebu papíru
• Umožňuje tisk profesionálních
dokumentů ve vaší organizaci

Pokročilé funkce faxování omezují
nutnost tisku
Řada faxových funkcí může pomoci
snížit objemy faxového tisku a spořit
náklady na energii, spotřební materiál
a telekomunikační náklady:
• Odeslání faxu do jakéhokoliv
počítače bez nutnosti tisku
• Ukládání příchozích faxů a jejich
zobrazení na 7" displeji1 před tiskem
pro úsporu papíru
• Blokování nevyžádaných faxů za
účelem zabránění zbytečnému tisku
• Faxování prostřednictvím internetu
snižuje telekomunikační náklady

Přináší snadné použití na dosah ruky

Využitelnost zařízení MB492dn a MB562dnw je dále vylepšena pomocí uživatelsky přívětivé barevné 7" LCD
dotykové obrazovky.
Funkce maker pro úlohy
umožňuje uživatelům
zaznamenat a znovu použít
klíčové sekvence, a tím urychlit
často používané operace.

Vyhrazená tlačítka funkcí
zajišťují rychlý přechod
přímo do požadovaného
pracovního režimu

Přizpůsobte
si domovskou
obrazovku a
mějte tak na
dosah ruky
často používané
funkce, které
zrychlí a
zefektivní vaši
práci

Klávesnice
QWERTY
zjednoduší
zadávání dat
a e-mailových
adres

Vylepšená funkce
nápovědy zajišťuje
šikovné textové a grafické
vysvětlivky na obrazovce
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Ukládání a zobrazení
příchozích faxů před
tiskem pro úsporu papíru

Integrovaná řešení ke zlepšení pracovního
postupu při zpracování a správě dokumentů
Vestavěno do zařízení
Mobilní tisk
V dnešní době potřebují mobilní pracovníci
bezdrátově tisknout na cestách z libovolného
notebooku, tabletu nebo smartphonu. Řady
MB400/MB500 jsou kompatibilní s technologiemi
Apple AirPrint a služby Google Cloud Print.
Další informace o mobilním tisku naleznete na naší
speciální webové stránce www.oki.cz/mobileprinting
Zabezpečení
Řady MB400/MB500 jsou vybaveny
zabezpečeným tiskem pomocí PIN, šifrovaným
zabezpečeným tiskem a ověřením uživatele.
Software a nástroje
Smart PrintSuperVision
Pro správu a řízení síťových tiskáren
a multifunkčních tiskáren
Aplikace sPSV s výkonnou strukturou vykazování umožňuje
manažerům IT provádět správu zařízení a odstraňovat
jakékoli problémy bez nutnosti uživatelského zásahu.
Zajišťuje kompletní kontrolu a viditelnost všech tiskáren
v celé síti, a to bez ohledu na jejich výrobce nebo model.
Zajišťuje viditelnost a řízení nákladů
na tisk ve vaší organizaci
Získejte přehled a kontrolu nad využitím
tisku v rámci vaší organizace, což vám
umožní omezit přístup jednotlivcům či skupinám a řídit
tisk a kopírování v rámci stanovených nákladových
limitů. Aplikace sPSV také poskytuje možnost
vytvářet sestavy o použití v celé síti, ve kterých se
zaznamenávají informace o objemu, formátu papíru,
typu médií a využití spotřebního materiálu.

Tato platforma vycházející z webových služeb umožňuje
bezproblémovou integraci těchto inteligentních multifunkčních
zařízení s vaším systémem nebo s řešeními třetích stran, např.
SENDYS Explorer, PaperCut MF a Drivve Image. Tím je zajištěno
efektivní získávání, distribuce, správa a výstup dokumentů a
celkové zlepšování produktivity vašich zaměstnanců.
Podpora SDK (Software Development Kit) umožňuje rychlý
rozvoj integrovaných řešení.
Integrovaná řešení
SENDYS Explorer LITE
Software SENDYS Explorer umožňuje uživateli převádět
dokumenty a distribuovat je či nahrávat na zvolené místo, což
nabízí velkou flexibilitu při úpravách, přístupu, tisku, načítání
a sdílení souborů.
• Snímání dokumentů: Z multifunkční
tiskárny, smartphonu/tabletu, stolního
webového rozhraní a e-mailu.
• Převod dokumentů: Přenos naskenovaných
dokumentů do široké škály upravitelných formátů
• Centrum dokumentů: Distribuce naskenovaných souborů.
• Přímý tisk: Libovolný dokument naskenovaný nebo
načtený z cloudu přímo z panelu multifunkční tiskárny,
smartphonu/tabletu nebo webového rozhraní.
SENDYS Explorer jde za hranice běžných
možností řízení toku dokumentů.
Účetnictví a tisk na vyžádání: Volitelný konektor
správy výstupu umožňuje správci řídit všechny
tiskové, kopírovací a skenovací úlohy uživatelů, a
také chránit důvěrnost dokumentů při současném
snížení nákladů a dopadu na životní prostředí.
Přechod na mobilní technologie: Všechny výše uvedené funkce
jsou dostupné z aplikace spuštěné ve smartphonu nebo
tabletu

OKI Otevřená platforma
Otevřená platforma sXP v jádru vaší obchodní produktivity
Zařízení MB492dn and MB562dnw jsou dodávána s otevřenou
platformou sXP (smart Extendable Platform), která vám pomůže
zefektivnit vaše obchodní procesy náročné na dokumenty.
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Specialisté na firemní tisk
Divize tiskáren společnosti OKI je globální business-to-business značka zaměřená na vytváření cenově výhodných
profesionálních řešení pro tisk přímo v kanceláři, která jsou určena pro zvýšení efektivity firem a jejich pracovních
postupů. Jako průkopníci v inovativních tiskových technologiích, od digitální LED technologie po technologii High
Definition Colour, disponujeme portfoliem oceňovaných produktů a řešení, která firmám umožňují dosáhnout
působivé a kvalitní tištěné komunikace při zachování flexibility rozpočtu.
Společnost OKI představuje kompletní řadu barevných a černobílých tiskáren a multifunkčních zařízení ve formátech
A4 i A3 pro pracovní skupiny a firmy všech velikostí, s vynikajícími možnostmi zpracování médií. Naši řadu tiskových
řešení doplňují jehličkové tiskárny, faxy a tiskárny POS. Tyto ve své třídě nejlepší produkty jsou navrženy pro snadný
kancelářský tisk.

Životní prostředí
V souladu s „Charter of Corporate
Conduct“ skupiny OKI neustále
prověřujeme další možnosti v rámci snahy poskytovat
našim zákazníkům ekologická řešení:
Naše produkty jsou navrženy a vyráběny
s ohledem na snížení dopadů na životní
prostředí.
Jedním z našich strategických cílů je zvyšování
objemu recyklovatelných hardwarových produktů a
spotřebního materiálu.
 Cítíme zodpovědnost za provádění našeho
podnikání ekologickým způsobem, za
zachování a ochranu životního prostředí a
za veškeré aktivity naší společnosti v rámci
místních komunit.


Symbol zeleného listu OKI, který najdete na všech
produktech a obalech, symbolizuje náš celkový
závazek ke sběru, recyklaci a ekologickému
zpracování materiálxů.
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Naše výrobky vyrábíme podle
nejpřísnějších norem jakosti a pomocí

nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé
zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme
natolik přesvědčeni, že vám nabízíme bezplatné
prodloužení standardní záruční doby na 3 roky. Stačí
svůj výrobek zaregistrovat do 30 dnů od data nákupu.
Další informace naleznete na: www.oki.cz/zaruka
20 let LED technologie
Společnost OKI se před více než
20 lety stala průkopníkem vývoje digitální LED
tiskové technologie. Tato inovace přináší tisk
ve vysokém rozlišení – umožňuje vytvářet na
první pohled přesnější tištěné dokumenty. Díky
této digitální LED technologii jsou naše tiskárny
kompaktní, šetrné k životnímu prostředí, energeticky
úsporné a při jejich výrobě je používáno výrazně
méně surovin a spotřebováno méně energie. LED
tiskové hlavy nemají žádné pohyblivé součásti, díky
čemuž jsou naše LED tiskárny robustní a mimořádně
spolehlivé.

Více informací získáte po naskenování tohoto QR kódu
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