Série C500/MC500

Impressoras e MFPs a cores, inteligentes, que elevam
as pequenas empresas e os grupos de trabalho a
novos patamares

IMPRESSÃO CÓPIA1 DIGITALIZAÇÃO1 FAX1

REDE

A4		
a
Cor/mono		
a
Impressão, cópia, digitalização e fax duplex		

a

a

S

EGISTO DO PR
OR
O

TO
DU

1 – 25 utilizadores		

AP
Ó

Formatos de de A6 a 210 x 1321 mm, até 220 grs a

ANOS

w

DE GARANTIA
ww
ti a
.oki.pt/garan

Impressoras potentes que o ajudam
a competir a um novo nível
A série C500/MC500 abre a porta a várias oportunidades entusiasmantes, ao colocar a excelência de
qualidade de impressão, a conectividade inteligente e os sólidos níveis de segurança ao alcance de
pequenas empresas e grupos de trabalho.
Os modelos C542dn e MC573dn disponibilizam um ecrã tátil LCD a cores de 7" e a arquitetura aberta smart Extendable Platform
(sXP) da OKI, que pode ser utilizada por soluções de software de terceiros, além de soluções personalizadas para documentos.
Como resultado, as empresas podem aderir à transformação digital, otimizar os respetivos fluxos de trabalho, implementar uma
melhor gestão das suas despesas e preparar-se para crescer.
Esta gama também disponibiliza medidas de segurança de alto nível, como o Private Print e o Card Release opcional, de forma a
assegurar que apenas os utilizadores autorizados possam visualizar e imprimir informações confidenciais da empresa. O Wireless
Direct disponibiliza proteção adicional, permitindo a ligação segura, em simultâneo, de redes com e sem fios.
Toda a gama foi concebida com base num novo e potente motor que assegura velocidades impressionantes e uma notável
qualidade de impressão de 1200 x 1200 dpi. A grande capacidade de memória facilita o processamento de trabalhos com muitos
elementos gráficos, e a funcionalidade Gigabit Ethernet permite a transferência mais rápida de ficheiros a cores de grande
dimensão através da rede. Isto significa que, quando necessário, é possível imprimir mais trabalhos a cores no escritório, desde
cartões de visita a brochuras e banners, ajudando as empresas a construírem as respetivas marcas de forma económica e rápida.
A resolução de problemas, acessível através do painel de visualização e da aplicação "Mobile Print" da OKI, garante que estes
equipamentos são de utilização e manutenção fáceis. Quando estiverem disponíveis novas funcionalidades, o utilizador pode
facilmente proceder à atualização do respetivo equipamento através do portal do website da OKI.
Imprima sem esforço utilizando qualquer smartphone ou tablet. Estas impressoras
são compatíveis com o Google Cloud Print e com o AirPrint, da Apple Inc., permitindo
que imprima onde quer que se encontre, sem ter de se ligar diretamente a um
equipamento de impressão.
C532dn

MC563dn

A velocidade de impressão de 30 ppm e a capacidade de
papel para 1410 folhas folhas, com dois tabuleiros de papel
opcionais, fazem com que esta seja uma escolha fiável para
pequenos grupos de trabalho e para um volume elevado de
utilização.

Este MFP disponibiliza todas as funcionalidades incluídas
na C532dn, em conjunto com capacidade multifuncional.
Adiciona digitalização a cores rápida (a 30 ipm) às suas
funções de cópia, fax e elevada qualidade de impressão,
permitindo uma conversão eficiente para suporte digital.

C542dn

MC573dn

Com as mesmas funções da C532dn, esta impressora
inteligente foi concebida com funcionalidades adequadas
a empresas de grande dimensão. O ecrã tátil LCD a cores
de 7" e a arquitetura aberta sXP da OKI levam a gestão
de documentos para um novo mercado. A sXP permite a
conectividade para "pull printing" a partir do parque de
impressão e de outros equipamentos, além do potencial de
executar aplicações de terceiros.

Com as mesmas funções do MC563dn, este multifunções
inteligente foi concebido com funcionalidades adequadas
a empresas de grande dimensão. O ecrã tátil LCD a cores
de 7" e a arquitetura aberta sXP da OKI levam a gestão
de documentos para um novo mercado. A sXP permite a
conectividade para "pull printing" a partir do parque de
impressão e de outros equipamentos, além do potencial de
executar aplicações de terceiros.

Resumo das funcionalidades
da série C500/MC500

C542dn

MC563dn

MC573dn

Impressão

Impressão

Impressão, Cópia,
Digitalização e Fax

Impressão, Cópia,
Digitalização e Fax

Ecrã gráfico LCD de
2,4 polegadas (6 cm)

Ecrã tátil LCD a cores de
7 polegadas (17,5 cm)

Ecrã gráfico LCD de
3,3 polegadas (9 cm)

Ecrã tátil LCD a cores de
7 polegadas (17,5 cm)

Wireless

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Velocidade de cópia/impressão
a cores1

30 ppm

30 ppm

30 ppm

30 ppm

250 + 100
1410

250 + 100
1410

250 + 100
1410

250 + 100
1410

Funcionalidade
Painel de visualização
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C532dn

Capacidade de papel standard
Capacidade máxima de papel com
tabuleiros opcionais

Várias funcionalidades para uma impressão de qualidade
superior e adequada às necessidades diárias dos escritórios
Mais segurança
Mantenha a confidencialidade dos
documentos com o Private Print e
com o Card Release opcional, de
forma a que os utilizadores possam
visualizar todos os trabalhos de
impressão antes de selecionar os
que pretendem imprimir.

Conectividade melhorada
O Wireless Direct
disponibiliza a ligação
simultânea em rede com e
sem fios, de forma segura.
A opção de acessórios sem
fios está disponível para
todos os modelos.

Impressão, cópia, digitalização e
fax em frente e verso de origem1
Alimentador automático de
documentos duplex (RADF) para
um processamento simples, eficaz
e económico de documentos de
uma ou várias páginas, bem como
em frente e verso.

Impressão e
digitalização diretas
Imprima ou digitalize
diretamente a partir de
uma memória USB sem
a necessidade de um PC,
assegurando maior
flexibilidade e aumentando
a eficácia.

Toners económicos e
de alta capacidade
Os toners de alta
capacidade reduzem o
custo total de propriedade e
a intervenção do utilizador.

Intuitivo e fácil de utilizar
Ecrã tátil LCD a cores de 7" de
personalização rápida e fácil2,
sistema de menus intuitivos
e funcionalidade de ajuda
melhorada; coloque as funções
mais frequentes no ecrã inicial
para um acesso rápido e fácil.
Ferramenta de atualização
de firmware para realizar
alterações facilmente.

Ideal para
trabalhos de impressão
de elevado volume
Com elevadas velocidades de
30 ppm, uma capacidade máxima
de papel para 1410 folhas e
2 tabuleiros de papel opcionais,
pode dar resposta ao elevado
volume de impressão interno.

Manuseamento flexível
de suportes de papel
Imprima numa ampla gama
de formatos e gramagens
de papel, desde A6 a 1,3 m
de comprimento e de 64 a
220 grs, e até 176 grs em
frente e verso.

3

Funcionalidade para
aumentar a produtividade e
melhorar o fluxo de trabalho
Impressão
 oncebida com base em tecnologia galardoada, a série
C
C500/MC500 proporciona uma impressão nítida, precisa e
fiável.
• Impressão a cores com alta resolução de 1200 x 1200 dpi para
documentos empresariais profissionais
•V
 elocidades de impressão de 30 ppm – perfeitas para trabalhos
críticos a nível de tempo
• Impressão em frente e verso de origem – reduzindo o consumo
de papel e permitindo a produção in-house dos documentos da
empresa

ETIQUETAS BANNERS/FOLHAS DE CÁLCULO/GRÁFICOS GANTT
DE MORADA

• F unção de Private Print para impressão protegida, de forma a
assegurar a confidencialidade documental, incluindo código PIN e
transmissão de dados encriptados para a impressora/MFP
• Impressão partilhada – Guarde modelos e documentos no
equipamento para que os utilizadores imprimam sem autenticação

FOLHETOS AUTOCOLANTES CARTAS

APRESENTAÇÕES

•C
 apacidade máxima de papel de até 1410 folhas, com 2 tabuleiros
de papel opcionais, mantendo a intervenção do utilizador no nível
mínimo
• T abuleiro multifunções com deteção automática (MPT) para
impressão numa grande variedade de formatos e gramagens de
papel
• L iberte trabalhos de impressão com a opção de Card Release e
selecione o documento na fila de impressão
•P
 oupe dinheiro ao imprimir códigos de barras do SAP sem o módulo
adicional de códigos de barras
Fax
 série MC500 oferece funcionalidade de fax melhorada,
A
proporcionando velocidades Super G3 com controlos
intuitivos que aumentam a eficácia e melhoram a gestão
de documentos.

E-MAIL
UMA FACE

• A velocidade Super G3 permite o envio e a receção de faxes a alta
velocidade

FAX PARA

INTERNET

• Reencaminhe faxes para outro dispositivo de fax
• Reencaminhe faxes diretamente para um endereço de e-mail
COMPUTADOR

• Remoção da margem que limpa automaticamente as imagens
• Guarde e visualize os faxes recebidos no ecrã tátil LCD a cores de
7" (MC573dn) antes de imprimir para poupar dinheiro
• Economize tempo com os 40 botões do ecrã tátil e com
300 marcações rápidas para obter os números utilizados
regularmente
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FRENTE E VERSO

Design ergonómico com ecrãs intuitivos e de utilização simples
para o guiar rapidamente em cada tarefa. A função Job Macro
regista e recorda instantaneamente as tarefas utilizadas com maior
frequência para um trabalho altamente eficaz.

Digitalização
A série MC500 inclui um scanner a cores LED de alta
definição com várias funções para melhorar o fluxo de
trabalho e a produtividade no local de trabalho.
• Velocidades rápidas de digitalização a cores e mono de 30 ipm
• O alimentador automático de documentos duplex (RADF) de
50 folhas processa documentos de várias páginas, páginas
individuais ou em frente e verso com facilidade

UMA FACE OU FRENTE E
VERSO MONO

UMA FACE OU FRENTE E VERSO
A CORES

• Digitalização TWAIN a partir de USB e rede (PC e Mac)
• Guarde as definições de digitalização para tarefas recorrentes
• O LDAP fornece acesso direto aos dados de contacto e correio
eletrónico a partir de um servidor de diretório existente, poupando
tempo e melhorando a fiabilidade da entrega de documentos
• A função Job Build permite a digitalização de vários documentos
para criar um único documento

DIGITALIZAÇÃO
PARA

• Digitalização direta para: USB, pasta de rede, correio eletrónico,
servidor de FTP para um armazenamento e gestão de documento
rápidos e versáteis
• Eliminação de páginas em branco
FTP

Cópia

USB

PASTA DE REDE

E-MAIL

PASTA DE FTP

 impressão e a digitalização LED da série MC500
A
proporcionam uma qualidade de cópia superior para
resultados nítidos, precisos e rápidos.
• Documentos de várias páginas, de uma única página e em frente e
verso processados com facilidade
• Produção de cópias rápidas e de alta qualidade a cores e mono

CÓPIA DE CARTÕES DE
IDENTIFICAÇÃO

• A função Job Macro permite-lhe programar definições de cópia
frequentemente utilizadas
• Cópia de cartões de identificação para a cópia em frente e verso de
cartões de identificação numa única folha

Cartões de
identificação

• A remoção do fundo permite ao utilizador eliminar artefactos
copiados do vidro ou dos suportes de dados nos exemplares
impressos
• A função de agrupar documentos ordena automaticamente cópias
de documentos de várias páginas, poupando tempo

CÓPIAS AGRUPADAS

CÓPIAS DE UMA FACE
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Aumenta a eficácia
e reduz o impacto
ambiental
A série C500/MC500 integra uma
ampla gama de funções ecológicas
para ajudar a sua organização
a reduzir o respetivo consumo
de energia, impacto ambiental e
custos correntes.

Consolidamos vários dispositivos num só
A série MC500 reúne vários equipamentos
num único conjunto eficiente, reduzindo:
• A utilização de energia – minimizando o
impacto ambiental
• O gasto de consumíveis – poupando
dinheiro
Redução do consumo de energia
100% baseado em tecnologia LED que
consome inerentemente menos energia
• Modo Eco – aumenta o rendimento e
reduz o consumo de energia
• Modo Deep Sleep – reduz o consumo
de energia para menos de 1,4W
• Modo silencioso – reduz os níveis de
ruído e o consumo de energia
Impressão, cópia, digitalização e fax em
frente e verso de origem1
• Reduz a utilização de papel
• Permite a impressão de documentos
profissionais in-house
Diminui a utilização de toner

ou internos. Selecione 3 níveis de
qualidade de impressão
• Programa gratuito de reciclagem – a
OKI disponibiliza aos clientes um
programa gratuito de reciclagem de
consumíveis. Atualmente, 97% de
todos os materiais devolvidos através
deste programa são reciclados
A funcionalidade de fax1 avançada reduz a
necessidade de impressão
Uma vasta gama de funcionalidades
de fax contribuem para a redução dos
volumes de impressão, poupando
energia, consumíveis e custos com
telecomunicações:
• Envie um fax para qualquer PC na rede
sem a necessidade de imprimir
• Guarde e visualize os faxes recebidos
no ecrã tátil LCD2 de 7" antes de
imprimir, para poupar dinheiro
• Bloqueie faxes não desejados para
evitar a impressão desnecessária
• O fax na Internet reduz os custos com
telecomunicações

• Função Toner Save – reduz a
quantidade de toner utilizado ao
imprimir documentos de rascunho

Colocamos a facilidade de utilização na ponta dos seus dedos
A capacidade de utilização dos modelos C542dn e MC573dn é melhorada com um ecrã tátil LCD a cores de 7" de utilização fácil.
A função Job Macro permite aos
utilizadores registar e reutilizar
sequências de teclas para as
operações mais utilizadas

Os botões de função dedicados
transportam-no rápida e
diretamente para o modo de
funcionamento desejado.

Personalize
o seu ecrã
inicial, rápida
e facilmente,
para colocar as
funções mais
utilizadas na
ponta dos seus
dedos para um
trabalho rápido e
eficiente

Teclado
QWERTY para
simplificar a
introdução
de dados e
endereços
de correio
eletrónico

Função de ajuda
melhorada para
explicações úteis de texto
e gráficas no ecrã
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Guarde e consulte os faxes
recebidos antes de imprimir
para poupar papel

Soluções que melhoram a impressão e o fluxo de trabalho de documentos
Integrado no equipamento
Impressão móvel
A OKI fomenta a mobilidade ao permitir a impressão sem
fios, a partir de qualquer computador portátil, tablet
ou smartphone com impressoras inteligentes e multifunções
compatíveis com o AirPrint e o Google Cloud Print.
Para obter mais informações acerca da impressão móvel, visite
a nossa página web dedicada www.oki.pt/mobileprinting
Segurança
A impressão segura encriptada com PIN e a autenticação
de utilizadores ajudam a proteger os documentos.
Estas funções são complementadas com o Wireless Direct, para
a ligação simultânea com e sem fios à rede, de modo seguro;
com o Card Release opcional, que permite manter os documentos
confidenciais em segurança; e com o Private Print, que lhe permite
selecionar um documento a partir de uma fila de impressão e
desbloqueá-lo com um código PIN.
Software e utilitários
ABBYY FineReader Sprint1
OCR com um só clique e utilitário de conversão sem custos
O software ABBYY FineReader® para PC/Mac ajuda-o a criar
ficheiros pesquisáveis e editáveis a partir de documentos em
papel, ficheiros PDF ou fotografias digitais, poupando tempo e
anulando a necessidade de reescrever os documentos.
• Edite um documento digitalizado ou uma imagem em
PDF e crie novos documentos em ficheiros editáveis
sem ter que reformatar a estrutura, tabelas, colunas,
tipos e tamanhos de letra nos seus documentos
• Pesquise e arquive documentos para uma recuperação rápida
e conveniente, convertendo-os em PDF e PDF/A pesquisáveis
• Converta documentos em formatos compatíveis
com telemóveis, ideais para utilizar com leitores
de e-Books, tablets ou smartphones

Plataforma aberta da OKI2
sXP (smart Extendable Platform) no centro
da produtividade empresarial
Esta plataforma, baseada em serviços Web, permite a
integração destes multifunções inteligentes com o seu próprio
sistema ou soluções fornecidas por terceiros, tais como o
SENDYS Explorer, PaperCut MF e Drivve Image. Deste modo,
assegura que a captura, distribuição, gestão e saída de
documentos é executada e implementada de forma eficiente,
melhorando a produtividade dos seus colaboradores.
O Kit de Desenvolvimento de Software (SDK) também está
disponível para o desenvolvimento rápido de soluções
personalizadas.
Smart Solutions
SENDYS Explorer2
Gestão de documentos sem custos adicionais
O SENDYS Explorer permite que as empresas façam tudo o que
necessitam no que respeita à captura, conversão, distribuição,
carregamento ou impressão de documentos. Isto assegura,
pela primeira vez, uma capacidade excecional de gestão de
documentos às empresas de menor dimensão, especialmente
porque o acesso a todas as funcionalidades também poder ser
realizado através de uma aplicação de smartphone/tablet.
• Captura de documentos: a partir do MFP, smartphone/tablet,
interface web no ambiente de trabalho e correio eletrónico
• Conversão de documentos: Transforme documentos
digitalizados numa vasta gama de formatos editáveis
• Centro de documentos: Distribua ficheiros digitalizados
• Impressão direta: Qualquer documento digitalizado
pode ser recuperado da cloud diretamente a partir do
painel do MFP, smartphone/tablet ou interface Web

Smart PrintSuperVision
Para o ajudar a controlar e gerir as
suas impressoras e MFPs em rede
Com uma potente estrutura de relatórios, o sPSV
permite aos gestores de TI assumir o controlo de dispositivos e
resolver quaisquer problemas sem a intervenção do utilizador,
fornecendo um controlo e visibilidade completos de todas as
impressoras na sua rede.
Proporcionando visibilidade e controlo sobre a utilização da
impressão na sua organização, o sPSV permite-lhe restringir o
acesso a indivíduos ou grupos e gerir a impressão e cópia dentro
de limites de custos definidos. O sPSV também proporciona a
capacidade de elaborar relatórios sobre a utilização na rede,
captando informações sobre volumes, dimensões do papel, tipos
de suportes e utilização de consumíveis.
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Especialistas em Impressão Profissional
A divisão de impressoras da OKI é uma marca global de serviços empresariais, dedicada a criar soluções de impressão
económicas e profissionais, concebidas para aumentar a eficácia das empresas e dos seus fluxos de trabalho, hoje e
no futuro. Como pioneiros em tecnologias de impressão inovadoras, do Digital LED à Cor de Alta Definição, temos uma
carteira de produtos e soluções galardoados, que permitem às empresas produzir comunicações impressas centradas
na imagem, vibrantes e de alta qualidade, bem como alcançar maior flexibilidade nos orçamentos.

Parte integrante da conduta corporativa
do Grupo, a OKI revê continuamente os
seus esforços para oferecer soluções ambientais aos
seus clientes:
	Os produtos OKI são pensados, concebidos e
fabricados tendo em consideração a redução do
impacto ambiental.
g	Aumentar o número de produtos de hardware e
consumíveis reciclados é um dos nossos objetivos
estratégicos.
g	Sentimo-nos responsáveis pela condução dos
nossos negócios de forma ambientalmente segura,
contribuindo para a conservação e promoção de
atividades no seio das nossas comunidades locais.
g

O símbolo da Folha Verde da OKI, que se encontra
em todos os produtos e embalagens, representa o
nosso total empenho para com a recolha, reciclagem e
processos ambientais.
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Preocupação com o meio ambiente
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A OKI apresenta uma gama completa de impressoras A3 e A4 a cores e mono e produtos multifuncionais para grupos
de trabalho e empresas de todas as dimensões, com funcionalidades superiores no tratamento dos suportes de papel.
Adicionalmente, as nossas impressoras de ponto de venda (POS) e matriciais completam a nossa gama de soluções
de impressão. Estes produtos - que são os melhores na sua classe - foram concebidos para serem fáceis de utilizar,
simplificando as tarefas de impressão in-house.
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3 Anos de Garantia
Os nossos dispositivos são fabricados
em conformidade com as mais altas

normas de qualidade e tecnologia, comprovadas por
testes independentes. Estamos
de tal forma convictos da elevada qualidade dos
nossos produtos, que oferecemos uma garantia de
3 anos, sem custos adicionais. Basta que registe o seu
produto no período de 30 dias após a compra. Para
obter mais informação, visite: www.oki.pt/garantia
20 anos de tecnologia LED
A OKI foi pioneira no desenvolvimento da
tecnologia LED digital em impressoras há 20 anos.
Esta inovação proporciona uma impressão de Alta
Definição – para uma maior precisão e impacto na
impressão de documentos. Graças a esta tecnologia,
as nossas impressoras são compactas, amigas do
ambiente e energeticamente mais eficazes, utilizando
menos matérias-primas no processo de fabrico e
consumindo menos energia. As cabeças de impressão
LED não incluem peças móveis, o que torna as nossas
impressoras robustas e ultrafiáveis.
Cor de Alta Definição
A Cor de alta definição é a característica
exclusiva OKI que define as tecnologias
de hardware e software líderes de mercado. Em
conjunto, estes componentes oferecem uma
impressão a cores única, de forma simples,
inteligente e com resultados perfeitos.

A excelência na cor começa
com a OKI

Saiba mais aqui
Apenas na série MC500
2
Apenas nos modelos C542dn e MC573dn
1
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