Řada MC800

Všestranné chytré multifunkční tiskárny, které
se snadno používají a bezproblémově integrují
do systému práce s dokumenty

KOPÍROVÁNÍ SKENOVÁNÍ

FAXOVÁNÍ

SÍŤ

a

Barevný/černobílý tisk

a

Oboustranný tisk, kopírování, skenování, faxování

a

Výtisky formátu A6 až 210 x 1321 mm, gramáž až 256 g/m²

a

1 až 30+ uživatelů

a
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Řada MC800
nabízí možnosti a
flexibilitu vyhovující
nejrůznějším
potřebám

RODUKT ZA
JP
RE
VŮ

ROKY

RUJETE
ST
GI

POKUD
SI
S

Včetně:
dn (duplexní jednotka a síťová
karta); dnct (duplexní jednotka,
síťová karta, skříňka + 2. zásobník
papíru); dnv (duplexní jednotka,
síťová karta, 2., 3. a 4. zásobník
papíru)

Multifunkční A3 tiskárny nabízející vynikající
výkon, kvalitu a bezproblémovou integraci do
pracovního procesu zpracování dokumentů
Kombinace spolehlivosti oceňované digitální tiskové LED technologie společnosti OKI
s rozsáhlými kopírovacími funkcemi v jednom vysokorychlostním, snadno použitelném
zařízení – řada MC800 zaručuje vynikající kvalitu tisku a kopírování i mnoho funkcí pro
skenování a správu dokumentů.
Platforma sXP (smart Extendable Platform) společnosti OKI zaručuje, že se řada MC800
stane centrem vašeho systému práce s dokumenty. Nastavitelná 7" dotyková obrazovka
zjednodušuje ovládání zařízení a správu dokumentů.
Velkoobjemový tisk a kopírování dokáže řada MC800 pohodlně zpracovávat při rychlostech
až 35 str./min a maximální kapacitě přes 2000 listů papíru z 5 samostatných zásobníků.
Dvě výstupní přihrádky zaručují, že se úlohy dají bezprostředně třídit a pohodlně sešívat
díky vestavěné sešívačce. S multifunkcí OKI můžete mít pocit naprostého klidu díky 3leté
záruce, kterou zdarma udělujeme po registraci produktu do 30 dnů od nákupu.
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Řada MC800 přináší vynikající hodnotu a výkon pro náročné pracovní skupiny.

MC853

MC873

Perfektní volba pro větší pracovní skupinu, která
potřebuje vynikající kvalitu tisku a kopírovací funkce.
Tato kompaktní inteligentní multifunkční tiskárna má
nízké celkové náklady na vlastnictví a zároveň nabízí
všechny funkce zařízení z vyšších cenových kategoriích.
Snadno použitelné a ve všech ohledech přizpůsobitelné
uživatelské rozhraní vede k vyšším výkonům celé
pracovní skupiny.

Vyšší rychlost tisku i kopírování a větší kapacita
spotřebního materiálu činí z tiskárny MC873 ideální
řešení i pro ty nejnáročnější pracovní skupiny. Díky
rychlosti tisku až 35 str./min a pouhým 9,5 sekundám
do výstupu první stránky mohou model MC873 pohodlně
používat i velké pracovní skupiny. Nižší celkové náklady
na vlastnictví a snadno uživatelsky vyměnitelný
spotřební materiál bez potřeby zásahů technika zajišťují
celkově efektivnější firemní tisk.

Řada MC800
Konfigurace

MC853dn

MC853dnct

MC853dnv

MC873dn

MC873dnct

MC873dnv

Duplexní
jednotka, síťová
karta

Duplexní
jednotka, síťová
karta, skříňka,
2. zásobník

Duplexní
jednotka, síťová
karta, 2.,3. a
4. zásobník

Duplexní
jednotka, síťová
karta

Duplexní
jednotka, síťová
karta, skříňka,
2. zásobník

Duplexní
jednotka, síťová
karta, 2., 3. a
4. zásobník

Rychlost tisku
Doba do tisku první strany
Doba kopírování první
stránky
Kapacita papíru
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400

A4: 23 str./min barevně/černobíle
A3: 13 str./min barevně/černobíle

A4: 35 str./min barevně/černobíle
A3: 20 str./min barevně/černobíle

14 sekund

9,5 sekundy

14.5 sekund

10 sekundy

935

2005

400

935

2005

Praktické funkce pro uspokojení
každodenních požadavků na tisk,
kopírování, skenování a faxování

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

Standardní vybavení sešívačkou
Vestavěná sešívačka pro snadné
dokončování dokumentů.

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 nastavit často
používané funkce a zajistit tak
rychlé použivání tiskárny.

Perfektní pro velké
objemy tisku
Kapacita papíru až
2005* listů.
*MC853dnv a MC873dnv

Široké spektrum podporovaných
médií
Tiskněte na média různých
formátů a gramáží, od formátu
A6 po bannery dlouhé 1,3 m
s gramáží až 256 g/m²,
a to pomocí víceúčelového
zásobníku papíru s podavačem
na 100 listů a s automatickým
rozpoznáváním.
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Výrazně lepší
produktivita i pracovní
procesy
Řada MC800 nabízí celou řadu doplňkových
funkcí pro kopírování, skenování a faxování,
které se snadno používají díky přívětivému
intuitivnímu displeji. Nedílnou součástí
je zabezpečení s mnoha funkcemi včetně
IPsec, šifrovaného zabezpečeného tisku
a ověřování.

kopírování
tisk

skenování

fax

Tisk
Dosahování výjimečných barev při rychlém tisku.
• Profesionální firemní dokumenty díky barevnému a černobílému
tisku s vysokým rozlišením
• Rychlost barevného a černobílého tisku až 35 str./min s prvním
výtiskem za 9,5 sekundy – dokonalé při urgentních tiskových
úlohách
• Oboustranný tisk ve standardní výbavě ke snížené spotřebě
papíru přímo ve vaší organizaci

ADRESNÍ
ŠTÍTKY

Bannery / tabulky / Ganttovy diagramy

• Mimořádně spolehlivá digitální LED technologie tisku
• Funkce šifrovaného zabezpečeného tisku pro chráněný tisk
důvěrných dokumentů
• Kapacita papíru až 2005 listů vede k méně častým zásahům
uživatele

Letáky

Samolepky

Prezentace

Dopisy

• Víceúčelový zásobník s automatickým rozpoznáváním pro tisk na
různé formáty a gramáže médií

Fax
Vylepšené funkce faxu s rychlostí Super G3 umožňují
efektivní správu dokumentů.
• Rychlost přenosu Super G3 odesílá a přijímá faxy vysokou
rychlostí
• Faxujte dokumenty přímo z počítače nebo do něj
• Přeposílání faxů na jiný faxový přístroj, do síťové složky nebo
přímo na e-mailovou adresu

e-mail
Jednostranný
dokument

• Odstranění okrajů automaticky zlepšuje čitelnost obrazu

faxování

• Blokování nevyžádaných faxů pro snížení nákladů na tisk
• Ukládání příchozích faxů a jejich zobrazení na 7" displeji před
tiskem umožňuje úsporu papíru
• Úspora času zásluhou až 40 tlačítek jednodotykové volby
a 1000 rychlých voleb umožňujících vyvolání pravidelně
používaných čísel
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internet

počítač
Oboustranný
dokument

Automatický oboustranný
tisk, kopírování, skenování
a faxování
Všechny modely řady MC800 mají standardně
automatický podavač dokumentů s reverzní
funkcí na 100 listů umožňující rychlé a snadné
kopírování, skenování a faxování oboustranných
dokumentů.

Skenování
Barevný LED skener s vysokým rozlišením zlepšuje pracovní
postup zpracování dokumentů.
• Vysoká rychlost skenování až 50 str./min
• Automatický podavač dokumentů s reverzní funkcí na 100 listů
usnadňuje zpracování vícestránkových, jednostranných
i oboustranných dokumentů

jednostranný nebo oboustranný
černobílý

jednostranný nebo
oboustranný barevný

• Skenování na paměťové zařízení USB a síťové TWAIN skenování
(PC a Mac)
• Ukládání nastavení způsobu skenování pro často 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

• 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 server FTP, do místního počítače a vzdálené skenování – pro rychlé
a všestranné ukládání a správu dokumentů
• Náhled skenu pro: e-mail, sdílenou složku, paměťové zařízení USB

FTP

USB

síťová
složka

e-mail

složka ftp

místní
počítač

vzdálené
skenování

• Funkce odstraňování prázdné stránky – při skenování jsou prázdné
stránky vynechány
Kopírování

Kopírování identifikačních
karet

LED skenování a tisk poskytuje nadprůměrnou kvalitu kopií
a dosažení čistých, přesných a rychlých výsledků.
• Snadno zvládne vícestránkové jednostranné i oboustranné dokumenty
• Rychlé kopírování s vysokou kvalitou výstupu až 35 str./min

Identifikační
karta

• Funkce pro uložení často používaných nastavení při kopírování
• Funkce kopírování dokladů pro jednoduché kopírování oboustranných
dokladů na jediný list papíru
• Odstraňování pozadí umožňuje uživatelům odstranit z tištěného
výstupu vady vzniklé při kopírování ze skla nebo jiného média
• Funkce kompletování dokumentů automaticky třídí kopie
vícestránkových dokumentů a šetří váš čas
• Funkce odstraňování prázdné stránky – při kopírování jsou prázdné
stránky vynechány

Kompletované
kopie

Jednotlivé kopie
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Snižování dopadů na
životní prostředí
Barevné multifunkční tiskárny řady
MC800 jsou zaměřeny a pomáhají vaší
organizaci snížit spotřebu energie,
dopad na životní prostředí a provozní
náklady.

Sloučení funkcí více zařízení do
jediného

Oboustranný tisk, kopírování
a faxování ve standardní výbavě

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

• Snižuje spotřebu papíru
• Umožňuje tisk profesionálních
dokumentů ve vaší organizaci

Snížení spotřeby energie
• 100% využití LED technologie, která
již svou podstatou spotřebovává
méně energie
• Režim hlubokého spánku – snižuje
spotřebu energie na méně než 3 W

Snížení spotřeby toneru
• Funkce úspory toneru – snižuje
množství toneru použitého při tisku
návrhů nebo interních dokumentů

Mobilní tisk
Mnoho produktů OKI, včetně řady MC800, je kompatibilní s aplikacemi pro mobilní tisk, což umožňuje tisknout
přímo z mobilních zařízení kdykoliv a odkudkoliv.
Řada MC800 podporuje službu Google Cloud Print a je také kompatibilní s technologií AirPrint společnosti Apple Inc.
Další informace o mobilním tisku naleznete na naší speciální webové stránce www.oki.cz/mobilnitisk

Společnost OKI nabízí sadu softwaru, za kterou zákazníci tiskárnami OKI neplatí
žádné další poplatky

smartPrintSuperVision (sPSV)
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.
ABBYY FineReader Sprint
Software ABBYY FineReader® pomáhá vytvářet
z papírových dokumentů, souborů PDF či digitálních
fotografií upravitelné a prohledávatelné soubory, čímž se šetří
čas i těžkosti při přepisování dokumentů.
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• Upravujte naskenovaný dokument či obrazový soubor PDF
a vytvářejte nové dokumenty do upravitelných souborů bez
nutnosti přeformátovat strukturu, tabulky, sloupce či styly
a velikosti písem v rámci svých dokumentů.
• Prohledávejte a archivujte dokumenty a umožněte jejich
rychlé a pohodlné opětovné vyhledání tím, že je převedete do
prohledávatelných formátů PDF a PDF/A.
• Převádějte dokumenty do formátů vhodných pro mobilní
zařízení, což se skvěle hodí při použití se čtečkami e-knih,
tablety či chytrými telefony.
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, chytrého telefonu,
tabletu, webového rozhraní a e-mailu.
• Převod dokumentů: Přenos naskenovaných dokumentů do
široké škály upravitelných formátů
• Centrum dokumentů: Distribuce naskenovaných souborů.
• Tisk: Libovolný dokument naskenovaný nebo načtený z cloudu
přímo z panelu multifunkční tiskárny, chytrého telefonu, tabletu
nebo webového rozhraní.

Otevřená platforma sXP
Řada MC800 je dodávána s otevřenou softwarovou platformou sXP (smart Extendable Platform), která umožňuje
přizpůsobení uživatelského rozhraní s cílem hladce a efektivně začlenit všechny tiskové, skenovací a kopírovací úkoly do
firemních procesů.
Tato platforma vycházející z webových služeb umožňuje bezproblémovou integraci těchto 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.

Skenování
•
•
•
•
•

Faktury
Smlouvy
Objednávky
Životopisy
Záznamy o pacientech

Otevřená
platforma sXP

Cloud

FTP

ERP

E-MAIL

DMS

Složka

Správa

• Zachycování textu (OCR)
• Čtení čárových kódů
• Doplnění metadat,
např. čísel faktur

Základní podniková
databáze

Chytrý pracovní postup zpracování dokumentů

Snadné použití na dosah ruky
Využitelnost zařízení MC853 a MC873 je dále vylepšena díky uživatelsky přívětivému barevnému 7" displeji
s LCD dotykovou obrazovkou.
Funkce maker umožňuje uživatelům
zaznamenat a znovu pvyvolat často
používané úkony

Tlačítka běžných 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
ukazuje šikovné textové
a grafické vysvětlivky na
obrazovce

Ukládání a zobrazení příchozích faxů
před tiskem pro úsporu papíru
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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 vyšší efektivitu
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 kvalitní tištěné komunikace při zachování nízkých nákladů.

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.
Symbol zeleného listu OKI, který najdete na všech
produktech a obalech, symbolizuje náš celkový
závazek ke sběru, recyklaci a ekologickému
zpracování materiálů.

RODUKT ZA
JP
RE
VŮ

RUJETE
ST
GI

Životní prostředí

POKUD
SI
S

Společnost OKI nabízí kompletní řadu barevných a černobílých tiskáren a multifunkčních zařízení ve
formátech A4 i A3 pro pracovní skupiny a firmy všech velikostí. Řadu tiskových řešení doplňují jehličkové
tiskárny, faxy a tiskárny POS pro snadný a rychlý kancelářský tisk.

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 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
ROKY

ZÁRUKA
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High Definition Color
High Definition Color je jedinečný
soubor hardwarových a softwarových
technologií společnosti OKI. Výsledkem
součinnosti těchto technologií je barevný tisk
s dokonalými výsledky.
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, což přináší
menší opotřebení a výjimečnou spolehlivost.
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