MB562dnw

Vysoce výkonná černobílá multifunkční
tiskárna formátu A4 pro pracovní skupinu
Zařízení MB562dnw je mimořádně rychlá
multifunkční tiskárna 4 v 1, která nabízí vysokou
měsíční zatížitelnost a velkou standardní
kapacitu papíru a je vybavena tak, aby snadno
zvládla velká pracovní zatížení.
Toto chytré zařízení zahrnuje automatické
oboustranné kopírování, tisk, skenování
a faxování pro usnadnění života a optimalizuje
svou rychlost a spotřebu energie, aby umožnilo
dosáhnout maximálních úspor. Provozní
náklady lze dále řídit použitím tonerových kazet
s nadstandardně vysokou kapacitou společně
s mimořádně spolehlivou digitální technologií
LED a špičkovou zárukou od společnosti OKI
Europe zaručující mnoho let vynikající služby.
Snadno použitelné zařízení pyšní7" barevným
displejem LCD s dotykovou obrazovkou,
intuitivním systémem nabídek a vylepšenými
funkcemi nápovědy. Tiskárnu MB562dnw lze
zásluhou připojení k síti Gigabit Ethernet
a bezdrátové síti snadno sdílet, takže je dokonalé
pro libovolnou pracovní skupinu.
Vynikající výkon pro vaši firmu
g

g

g

	Multifunkční stolní zařízení s automatickým
oboustranným kopírováním, tiskem,
skenováním a faxováním

g

g

	Výkonné zpracování obrazu a velká paměť
urychlují a zefektivňují kopírování

Zlepšování efektivity a snižování dopadů na
životní prostředí

	Rozlišení tisku 1 200 × 1 200 dpi zajišťuje
vždy velmi ostrý výstup

g

	Mimořádně spolehlivá technologie LED se
používá pro tisk i skenování

g

Funkce pro zlepšení produktivity a pracovního procesu
g

g

g

g

g

g
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	Přizpůsobitelný 7" barevný dotykový LCD
displej včetně klávesnice QWERTY a vylepšené
funkce nápovědy
	Funkce maker pro úlohy umožňují nahrávat
a okamžitě vyvolávat často používané úkony
Zabezpečený tisk chrání důvěrné dokumenty
	Skenování barevných nebo černobílých dokumentů
přímo do zařízení USB, počítače (PC a Mac) či sítě
nebo komukoli s e-mailovou adresou

	Přímý přístup LDAP k datům kontaktů a e-mailovým
datům ze stávajícího adresáře na serveru
	Zvolte velikost tonerové kazety podle potřeb
vaší firmy: pro 3 000 stran, pro 7 000 stran
nebo s mimořádně vysokou kapacitou pro
12 000 stran zajišťující nižší provozní náklady

g

	Multifunkční podavač na 100 listů
s automatickým rozpoznáváním, zásobník na
530 listů (až 1 160 listů) a automatický podavač
dokumentů s reverzní funkcí na 50 listů

g

Faxování dokumentů přímo z počítače

g

Instalace ovladače jedním kliknutím

Síťová karta 10/100/1000 Ethernet

g

První kopie za méně než 10 sekund

g

g

	Efektivní faxování pomocí 40 jednodotykových
a 300 rychlých voleb a navíc paměť pro
200 stran, která zajišťuje, že faxy jsou vždy
přijaty

	Rychlý tisk až 45 str./min s dodáním první
stránky za pouhých 4,5 sekundy

A4

a

Černobíle

a

Oboustranný tisk, kopírování, skenování, faxování

a

Výtisky formátu A6 až 210 × 1 321 mm, gramáž až 163 g/m2

a

1 až 25 uživatelů

a

	Tichý režim snižuje hladiny hluku a spotřebu
energie
 ežim hlubokého spánku s příkonem 1,9 W
R
a mimořádně krátká doba obnovení provozního
stavu šetří energii bez vlivu na výkon
	Funkce automatického vypnutí napájení šetří
energii
Vyhovuje standardu Energy Star 2.0

Užitečné nástroje, které vám pomáhají
kontrolovat a řídit tisk
g

g

	Tisk přímo z paměťového zařízení USB nebo
skenování přímo do tohoto zařízení

	Automatický podavač dokumentů s reverzní
funkcí na 50 listů snadno zvládne vícestránkové
dokumenty, jednostranné i oboustranné

g

g
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	Software PrintSuperVision pro sledování
a správu síťových tiskáren nebo
multifunkčních tiskáren a poskytování zpráv
o těchto zařízeních v reálném čase
	Software Print Job Accounting umožňuje
sledovat využití tiskárny, a řídit tak náklady na
tisk v celé firmě

Tisk na cestách s využitím mobilního tisku
g

	Tiskněte snadno ze smartphonu nebo tabletu.
Tato tiskárna podporuje službu Google Cloud
Print a je kompatibilní s technologií AirPrint
společnosti Apple Inc, což vám umožňuje
tisknout, ať se nacházíte kdekoli, aniž byste se
museli připojit přímo k tiskovému zařízení.

Černobílé multifunkční zařízení MB562dnw
Písma

Tiskárna
Rychlost tisku formátu A4 45 str./min
Doba pro vytištění 1. stránky 4,5 sekund
Do 17 sekund při přechodu z režimu hlubokého spánku,
Doba pro zahřátí
do 60 sekund po zapnutí napájení
Rychlost procesoru 667 MHz

Skener

Kvalita tisku

Vektorové: 87 písem PCL a 136 postscriptových písem,
Fonty tiskárny bitmapová písma PCL, Line Printer, OCR-A/B, čárový kód USPS
ZIP
10 typů jednoho rozměru s 26 variantami: UPC-A, UPC-E, EAN/
JAN-8, EAN/JAN-13, prokládaný 2 z 5, kód 39, kód 128, EAN/
Čarové kódy
UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 typy dvou rozměrů:
PDF417, kód QR

Optické rozlišení 600 dpi
Rychlost skenování Barevná strana již za 6 sekund, černobílá již za 2 sekundy
Barevná hloubka 48bitový vstup / 24bitový výstup
Automatický oboustranný podavač dokumentů (RADF)
Vstup dokumentů
s kapacitou 50 listů, plochý skener
Kontrast 7 úrovní
S-TIFF/M-TIFF, JPEG, XPS, PDF, zabezpečený PDF, PDF s vysokou
Formát kompresí + (BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, WMF, EMF ze softwaru
Actkey Utility)
Adresář LDAP, 300 e-mailových adres, 20 adres skupin
Skenování do

Rozlišení 1 200 × 1 200 dpi

Manipulace s papírem
1. zásobník: 530 listů gramáže 80 g/m2; multifunkční podavač:
Kapacita papíru 100 listů gramáže 80 g/m2, automatický podavač dokumentů
s reverzní funkcí: 50 listů gramáže 80 g/m2
Kapacita papíru
volitelného druhého 530 listů gramáže 80 g/m2
zásobníku
Maximální kapacita papíru 1 160 listů gramáže 80 g/m2
1. zásobník: A4, A5, B5; 2. zásobník: A4, A5, B5; multifunkční
podavač: A4, A5, B5, A6, obálky (C5, C6, DL, Com-9,
Velikosti papíru Com-10, Monarch), vlastní velikost (délka až 1 321 mm, včetně
bannerů), 4 × 6", 5 × 7"; oboustranný tisk: A4, B5; automatický
podavač dokumentů s reverzní funkcí: A4, A5, B5
1. a 2. zásobník: 60 až 120 g/m2; multifunkční podavač:
Gramáž papíru 60 až 163 g/m2; oboustranný tisk: 60 až 120 g/m2; automatický
podavač dokumentů s reverzní funkcí: 60 až 105 g/m2
Duplexní jednotka Standardně

FTP, HTTP, paměťové zařízení USB, e-mail, TWAIN, CIFS
a skenování do aplikace a faxu ze softwaru Actkey Utility

Kopírka
Výstup první kopie 10 sekund
Rychlost Až 37,5 kopie/min
Rozlišení Až 600 × 600 dpi
Zmenšení / zvětšení Zoom 25–400 %

Výstup papíru

Maximální počet kopií 99

Fax
Rozhraní RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX Line

Hlavní vlastnosti
Paměť 512 MB paměti RAM; 3 GB paměti eMMC
Provozní teplota a vlhkost: 10 až 32 °C (doporučeno 17 až
27 °C), relativní vlhkost 20 % až 80 % (doporučena relativní
Životní prostředí vlhkost 50 % až 70 %)
Skladovací teplota a vlhkost: –10 až 43 °C, relativní vlhkost
10 % až 90 %
Napájecí zdroj 230 V stř. ± 10 %, 50 nebo 60 Hz ± 2 %

Rychlost ITU-T G3(Super G3) až 33,6 kb/s, až 2 sekundy/stránka
40 jednodotykových voleb (8 × 5 pomocí klávesy pro
Rychlé volby
procházení), 300 rychlých voleb
Skupiny Až 20
Oběžníkové vysílání Maximálně 100
Stránková paměť 4 MB (cca. 200 stránek pro příjem a odesílání)

Ovládací panel
LCD dotykový displej

Příkon

17,5 cm (7’) podsvícený barevný dotykový LCD displej s klávesami;
23 hardwarových kláves, 2 indikátory LED

Zařízení USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, 1 hostitelský port
USB (vpředu), bezdrátová síť 802.11a/b/g/n

Emulace

PostScript 3 (emulace), PCL5e, PCL6 (XL), Epson FX, IBM
ProPrinter, XPS, PDF (v1.x)

Jsou podporovány všechny hlavní síťové protokoly přes síťovou
kartu s interním web serverem pro správu a nastavení tiskárny.
TCP/IPv4 a v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS přes TCP,
DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour,
Síť a síťové protokoly
SMTP, POP3, SNMPv1 a v3, SNTP, IPP, IPPS, tisk WSD, skenování
WSD, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSec,
zabezpečený protokolový server, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS,
SMTP, SMTPS, WLAN802.11a/b/g/n
Windows 7 (32bitové a 64bitové verze), Windows 8 (32bitové
a 64bitové verze), Windows 8.1 (32bitové a 64bitové verze),
Windows Server 2003 (32bitové a 64bitové verze), Windows
Vista (32bitové a 64bitové verze), Windows Server 2008
Kompatibilita s OS1
(32bitové a 64bitové verze), Windows Server 2008 R2 (64bitové
verze), Windows Server 2012 (64bitové verze), Windows Server
2012 R2 (32bitové a 64bitové verze); Linux PPD; Mac OS 10.6.8
až 10.7, 10.8, 10.9
Rozšířené možnosti
Filtrování IP a MAC adres, šifrování SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X),
připojení k síti
IPSec
a zabezpečení
Template Manager2, PrintSuperVision2, Print Job Accounting2,
Softwarové nástroje1 Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool2,
OKI LPR2, Op-Panel Download Utility, Storage Device Manager2
Správa dokumentů
1
2

Nuance PaperPort SE verze 142, Nuance OmniPage
SE verze 182

Typický: 660 W; maximální: 950 W; klidový stav: 95 W;
úsporný režim: < 12 W; hluboký spánek: < 1,9 W

Provozní: 56 dB(A) nebo méně; pohotovostní stav: 30 dB(A);
úsporný režim: Neslyšitelný
496 × 427 × 478 mm; s druhým zásobníkem
Rozměry (V × Š × H)
634 × 427 × 478 mm
Hmotnost3 Přibližně 22 kg
Hlučnost

Rozhraní a software
Rozhraní

Lícem dolů: 150 listů gramáže 80 g/m2;
Lícem nahoru: 100 listů gramáže 80 g/m2

Pracovní cyklus

Maximální: 100 000 stránek za měsíc;
doporučený: 5 500 stránek za měsíc

Záruka 3letá prodloužená záruka po registraci do 30 dnů od nákupu
Objednací kódy MB562dnw: 45762122

Příslušenství (objednací kód)
2. zásobník papíru 44575714

Spotřební materiál (objednací kód)
Toner*
45807102
(3 000 stran)
Toner*
45807106
(7 000 stran)
Toner*
45807111
(12 000 stran)
Obrazový válec**
44574302
(25 000 stran)
* Toner: Výtěžnost uvedená jako počet stran formátu A4 je v souladu s normou ISO/IEC 19752.
Tiskárna je dodávána s tonerem pro 2 000 stran.
** Válec: Průměrná životnost

Nejnovější verze ovladačů a informace o kompatibilitě s operačními systémy naleznete na www.oki.cz;
Pouze operační systém Windows; 3 Včetně veškerého spotřebního materiálu

Informace o spotřebním materiálu: K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí
byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků.
Jakékoliv jiné tonerové cartridge, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku,
poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.

Bezplatná 3letá záruka
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. Abyste na tuto jedinečnou nabídku měli nárok, stačí si výrobek
zaregistrovat do 30 dnů od jeho zakoupení. Další informace viz www.oki.cz/zaruka

© 2017 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Czechia, Slovakia & Hungary) je obchodní název pro OKI EUROPE LIMITED, odštěpný závod, se sídlem na adrese Futurama
Business Park, Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8, Česká republika, odštěpný závod OKI EUROPE LIMITED, společnosti registrované v Anglii pod číslem
společnosti 02203086, jejíž sídlo je na adrese Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, UK. OKI EUROPE LTD je součástí skupiny společností Oki Electric.
Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Berou se na vědomí všechny ochranné známky. Číslo verze 1.1 03/2019. AirPrint a logo AirPrint jsou
ochranné známky společnosti Apple Inc. Google Cloud Print je ochranná známka společnosti Google Inc.

OKI EUROPE
(Czechia, Slovakia & Hungary)
Futurama Business Park
Sokolovská 668/136d
186 00 Praha 8
Česká republika
Tel. +420 224 890 158
www.oki.com/cz
www.oki.com/sk

