Série MC800

MFP Smart versátil que proporciona uma integração
total com o seu fluxo de documentos
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Imprime em formatos desde A6 a 297 x 1321 mm,
em gramagens até 256 grs
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Impressão, cópia, digitalização, fax em frente e verso a
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A série MC800
oferece as opções
e flexibilidade
necessárias para se
ajustar a diferentes
necessidades

O versátil MFP Smart a cores A3 oferece um
desempenho e qualidade excecionais e uma
integração total com o fluxo de documentos

ANOS

A plataforma aberta incorporada sXP (smart Extendable Platform) da OKI garante que
a série MC800 se torna o centro do seu fluxo documental, graças ao ecrã tátil de 7"
personalizável muito fácil de utilizar que permite controlar o dispositivo e gerir todas
as funções de documentos.
A série MC800 tem a capacidade para processar a impressão e cópia de elevados
volumes, com velocidades de até 35 ppm e uma capacidade de papel máxima para
2005 folhas em 5 tabuleiros independentes. Dois tabuleiros de saída asseguram
que os trabalhos podem ser ordenados no momento e o agrafador incorporado em
toda a gama torna a criação de documentos conveniente para os utilizadores no
grupo de trabalho. Para maior tranquilidade, a OKI oferece uma garantia de 3 anos
exclusiva sem custos adicionais ao registar o seu produto no período de 30 dias
após a da data de compra.
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Incluindo:
dn (duplex e rede); dnct (duplex,
rede, móvel e 2.º tabuleiro de papel);
dnv (duplex, rede, 2.º, 3.º e 4.º
tabuleiros de papel)

Combinando a fiabilidade da tecnologia de impressão digital LED premiada da OKI
com as múltiplas funcionalidades e o desempenho dos equipamentos de cópia à
disposição no mercado, num dispositivo de alta velocidade fácil de utilizar, a série
MC800 garante uma extraordinária qualidade de impressão e cópia, bem como
uma capacidade completa de digitalização e gestão de documentos abrangente.
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A série MC800 proporciona um valor e desempenho excecionais aos grupos de
trabalho exigentes, sem quaisquer compromissos.
MC853

MC883

Além de ter um custo total de propriedade reduzido,
este MFP Smart compacto e potente oferece todas as
funcionalidades dos dispositivos mais dispendiosos,
sendo a escolha ideal para o seu grupo de trabalho, uma
vez que proporciona excelente qualidade de impressão
e funcionalidades de cópia. A interface totalmente
personalizável e fácil de utilizar permite que todo o grupo de
trabalho possa tirar partido do seu excelente desempenho.

As elevadas velocidades de cópia e impressão e os
consumíveis de alta capacidade fazem do MC883 a solução
ideal para os utilizadores mais exigentes. Os grupos de
trabalho de maiores dimensões podem utilizar facilmente
o MC883, graças às velocidades de impressão até 35 ppm
e ao tempo de impressão da primeira página de apenas
9,5 segundos a cores ou em monocromo. A escassa
intervenção do utilizador e o custo total de propriedade
reduzido, a par do painel do operador intuitivo, asseguram
maior produtividade e eficiência de todo o grupo de
trabalho.

Resumo de
funcionalidades da
série MC800
Configuração

MC853dn

MC853dnct

MC853dnv

MC883dn

MC883dnct

MC883dnv

Duplex, rede

Duplex, rede,
móvel,
2.º tabuleiro

Duplex, rede,
2.º, 3.º e
4.º tabuleiros

Duplex, rede

Duplex, rede,
móvel,
2.º tabuleiro

Duplex, rede,
2.º, 3.º e
4.º tabuleiros

Resolução de impressão

1200 x 600dpi, ProQ 2400Tecnologia Multi-Level

1200 x 1200dpi

Velocidade de impressão

A4: 23 ppm a cores/mono
A3: 13 ppm a cores/mono

A4: 35 ppm a cores/mono
A3: 20 ppm a cores/mono

14 segundos

9,5 segundos

14,5 segundos

10 segundos

Tempo para a 1.ª
impressão
Tempo para a 1.ª cópia
Capacidade de papel
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400

935

2005

400

935

2005

Funcionalidades de exceção para
apoiar as suas necessidades diárias de
impressão, cópia, digitalização e fax

Impressão, cópia, digitalização
e fax em frente e verso
automática de origem
Alimentador Automático de
Documentos Duplex (RADF)
para um processamento
simples, eficaz e económico de
documentos de várias páginas
em frente e verso.

Agrafador prático
Agrafador offline
incorporado de origem,
para fácil acabamento de
pós-produção.

Toners económicos e de alta
capacidade
Os cartuchos de toner 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,"
personalizável, sistema de
menus intuitivos e função de
ajuda melhorada; coloque as
funções mais frequentes no
ecrã inicial para um acesso
rápido e fácil.

Ideal para trabalhos de
impressão de elevado volume
Com uma capacidade de
papel até 2005 folhas*, dá
resposta às suas necessidades
de impressão de elevados
volumes nas suas próprias
instalações.
*MC853dnv e MC883dnv

Manuseamento flexível de
suportes de papel
Imprime numa vasta gama de
tamanhos e gramagens, desde
o formato A6 a banners com
1,3 m de comprimento e até
256 grs, com o tabuleiro de
papel multifunções (MPT)
de 100 folhas com deteção
automática.
3

Funcionalidades que
aumentam a produtividae
e melhoram o fluxo de
trabalho
Com ecrãs intuituvos e fáceis de utilizar,
a série MC800 oferece uma excelente
qualidade de impressão, com as
funcionalidades adicionais de cópia,
digitalização e fax. Eficiência e segurança
incluídas, com funcionalidades como o
IPSec, a impressão segura encriptada e
autenticação.

copiar
imprimir

digitalizar

fax

Impressão
Proporciona cores excecionais a velocidades
impressionantes.
• Impressão a cores e monocromática de alta resolução para
documentos profissionais
• Velocidades de impressão a cores e monocromática até
35 ppm e 9,5 segundos para a primeira impressão, ideal para
trabalhos de impressão críticos a nível de tempo

Etiquetas
de MORADA

Banners/folhas de cálculo/gráficos Gantt

• Impressão em frente e verso de origem, reduzindo o consumo
de papel e permitindo a produção in-house dos documentos
da empresa
• Tecnologia de impressão digital LED ultrafiável
• Função Encrypted Secure Print para a proteção dos
documentos impressos de modo a garantir a sua
confidencialidade

Folhetos

Autocolantes

Apresentações

Cartas

• Capacidade de papel até 2005 folhas, mantendo a intervenção
do utilizador em níveis mínimos
• Tabuleiro multifunções com deteção automática para
impressão numa grande variedade de formatos e gramagens
de suportes de papel
Fax
Funcionalidade de fax melhorada, com velocidade
Super G3 para uma gestão eficiente de documentos.
• A velocidade Super G3 permite o envio e receção de faxes a
alta velocidade

e-mail
Lado único

• Envie documentos por fax diretamente a partir do seu PC
fax para

• Encaminhe faxes para outro equipamento de fax, pasta de
rede ou diretamente para um endereço de correio eletrónico

Internet

• Remoção de margem para imagens mais nítidas
PC

• Bloqueio de faxes não solicitados para reduzir os custos de impressão
• Armazene e consulte os faxes recebidos no ecrã de 7" antes
de imprimir, para poupar papel
• Poupe tempo com os 40 botões de um toque e 1000 marcações
rápidas para aceder aos números utilizados regularmente
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Frente e verso

Impressão, cópia,
digitalização e fax em
frente e verso automática
Todos os modelos incluem, de origem, um
Alimentador Automático de Documentos
Duplex (RADF) de 100 folhas para cópia,
digitalização e envio de fax em frente e
verso.

Digitalização
O scanner a cores LED de alta definição melhora o fluxo de
trabalho de documentos.
• Elevada velocidade de digitalização até 50 ipm
• O RADF de 100 folhas processa trabalhos de várias páginas, em
páginas individuais ou em frente e verso com facilidade
• Digitalização TWAIN a partir de USB e rede

página única ou
frente e verso a cores

página única ou frente
monocromática

• Guarde as definições de digitalização para tarefas frequentes
• 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

digitalizar para

• Digitalização direta para: USB, pasta de rede, correio eletrónico,
servidor de FTP, PC local e digitalização remota para um
armazenamento e gestão de documentos rápidos e versáteis
• Pré-visualização de digitalização para: correio eletrónico, pasta
partilhada, USB
• Função de remoção de páginas em branco - elimina páginas em
branco durante a digitalização

FTP

USB

pasta de
rede

e-mail

Pasta de ftp

pc local

digitalização
remota

Cópia
A digitalização e impressão LED oferecem uma qualidade de
cópia superior para resultados nítidos, precisos e rápidos.

Cópia de cartões de identificação

• Documentos de várias páginas, de uma única página e em frente e
verso processados com facilidade
• Produção de cópias rápidas e de elevada qualidade até 35 cpm

Cartões de identificação

• A funcionalidade Job Macro permite ao utilizador programar
definições de cópia frequentemente utilizadas
• Cópia de cartões de identificação para copiar cartões de
identificação de forma simples, em frente e verso, numa única folha
• A remoção do fundo permite ao utilizador eliminar artefactos copiados do
vidro ou dos suportes de dados nos exemplares impressos
• O agrupar de documentos ordena automaticamente cópias de
documentos de várias páginas, poupando tempo
• Função de remoção de páginas em branco - elimina páginas em
branco durante a cópia

Cópias agrupadas

Cópias singulares
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Aumenta a eficácia
e reduz o impacto
ambiental

Consolidamos vários dispositivos num só

A série MC800 inclui os MFPs a
cores A3 mais conscientes em
termos ecológicos e à disposição
no mercado, com uma vasta gama
de funcionalidades num único
dispositivo eficiente, para ajudar a
sua organização a reduzir o consumo
de energia, o impacto no meio
ambiente e os custos contínuos.

Reunimos vários dispositivos num
único equipamento eficaz reduzindo:
• O consumo de energia – poupando o
seu dinheiro e o meio ambiente
• A utilização de consumíveis
Redução do consumo de energia
• 100% baseadas em tecnologia LED que
consome inerentemente menos energia
• Modo Deep Sleep – reduz o
consumo de energia a menos de 3 W

Impressão, cópia e fax em frente e
verso de origem
• Reduz a utilização de papel
• Permite a impressão de documentos
profissionais in-house
Redução da utilização de toner
• Função Toner Save – reduz a
quantidade de toner utilizado ao
imprimir documentos de rascunho
ou internos

Imprimir em movimento com a impressão móvel
A OKI transporta a impressão móvel para o local de trabalho através da inovação e da tecnologia. Muitos dos
nossos produtos, incluindo a série MC800, são agora compatíveis com aplicações de impressão móvel, permitindo
imprimir diretamente a partir do seu dispositivo móvel através de redes sem fios.
A série MC800 é compatível com o Google Cloud Print e o AirPrint da Apple Inc, permitindo a impressão remota a partir de
qualquer local sem ter de estabelecer uma ligação direta ao dispositivo de impressão.
Para obter mais informações acerca da impressão móvel, visite a nossa página Web dedicada www.oki.pt
A OKI oferece um conjunto variado de software aos utilizadores de MFPs Smart da marca, sem
custos adicionais
smartPrintSuperVision (sPSV)
Para a gestão e controlo de impressoras e
MFPs em rede
Com uma potente estrutura de relatórios, o
sPSV permite aos responsáveis de TI gerir
dispositivos e resolver quaisquer problemas
sem a intervenção do utilizador, fornecendo um controlo
e visibilidade completos de todas as impressoras na sua
rede, independentemente da marca ou do modelo.
Visibilidade e controlo dos custos de
impressão na sua organização
Obtenha visibilidade e controlo sobre
a utilização da impressão na sua
organização, permitindo restringir o acesso a utilizadores
ou grupos e gerir a impressão e cópia dentro de limites de
custos definidos. Com o sPSV poderá igualmente elaborar
relatórios sobre a utilização na rede, captando informações
sobre volumes, dimensões do papel, tipos de suportes de
papel e utilização de consumíveis.
ABBYY FineReader Sprint
O ABBYY FineReader® ajuda-o a criar ficheiros
pesquisáveis e editáveis a partir de documentos
em papel, ficheiros PDF ou fotografias digitais, poupando
tempo e eliminando a necessidade de ter de reescrever os
documentos.
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• 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 formatos PDF
e PDF/A pesquisáveis.
• Converta documentos em formatos compatíveis com
telemóveis, ideais para utilizar com leitores de e-Books,
tablets ou smartphones.
SENDYS Explorer
O SENDYS Explorer permite ao utilizador
converter documentos e distribui-los ou
carregá-los num local à sua escolha, proporcionando
uma maior flexibilidade para editar, aceder, imprimir,
recuperar e partilhar ficheiros.
• Captura de documentos: a partir do MFP, smartphone/tablet,
interface Web e correio eletrónico
• Conversão de documentos: transforme documentos
digitalizados numa vasta gama de formatos editáveis
• Centro de documentos: distribua ficheiros digitalizados.
• Impressão: qualquer documento digitalizado ou
recuperado da nuvem diretamente a partir do painel do
MFP, smartphone/tablet ou interface Web.

sXP (plataforma aberta incorporada) no centro da produtividade empresarial
A série MC800 está equipada com sXP, uma plataforma aberta para ajudar a simplificar os seus processos empresariais
com recurso intensivo a documentos.
Esta plataforma, baseada em serviços Web, permite a integração destes MFPs Smart com o seu próprio sistema ou
soluções fornecidas por terceiros, tais como o SENDYS Explorer, o PaperCut MF e o Drivve Image. Deste modo, assegura
que a captura, distribuição, gestão e saída de documentos é executada e implementada de forma eficiente, melhorando a
produtividade do seu pessoal.

Digitalização
•
•
•
•
•

sXP

FTP

ERP

E-MAIL

Gestão

• Captura de texto OCR
• Leiturade de códigos de
barras
• Adição de metadados, por
exemplo, o número da fatura

Faturas
Contratos
Notas de encomenda
Currículos
Registos de pacientes

Nuvem

DMS

Pasta

Base de dados
empresarial de back-end

Fluxo de trabalho documental inteligente

Colocamos a facilidade de utilização à distância de um toque
A utilização dos moelos MC853 e MC883 é melhorada com um ecrã tátil LCD a cores de 7" fácil de utilizar.
A função Job Macro permite aos
utilizadores registar e reutilizar
sequências de teclas para as
operações mais utilizadas

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

Personalize o
seu ecrã inicial
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

Guarde e consulte os faxes
recebidos antes de imprimir,
para poupar papel
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Especialistas em Impressão Profissional

produtos OKI são pensados, concebidos
e fabricados tendo em conta a redução do
impacto ambiental.
■	
Aumentar o número de produtos de hardware
e consumíveis reciclados é um dos nossos
objetivos estratégicos.
■ Sentimo-nos responsáveis pela condução dos
nossos negócios de forma ambientalmente
segura, contribuindo para a conservação e o
desenvolvimento de atividades no seio das nossas
comunidades locais.
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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Os

3 anos de garantia

Os nossos equipamentos são
fabricados em conformidade com os
mais elevados padrões de qualidade e tecnologia,
comprovados por testes independentes. Estamos
tão seguros da elevada qualidade dos nossos
produtos, que oferecemos uma extensão da
garantia adicional para 3 anos sem custos
acrescidos. Basta que registe o seu produto no
período de 30 dias após a aquisição. Para obter
mais informação, visite: WWW.OKI.PT/WARRANTY
ANOS

AO

Parte integrante da conduta corporativa
do Grupo, a OKI revê continuamente os
seus esforços para oferecer soluções ambientais
aos seus clientes:
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Preocupação com o meio ambiente

PR

A divisão de impressoras da OKI é uma marca global de serviços empresariais, dedicada ao
desenvolvimento de 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.
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 que
respeita à compatibilidade de suportes de papel. Adicionalmente, os nossos equipamentos de fax,
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.

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.
30 anos de tecnologia LED
Há 30 anos, a OKI foi pioneira no
desenvolvimento da tecnologia LED digital
em impressoras. 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.

OKI EUROPE (IBERIA)
Av. Quinta Grande 53,
7ºD – Alfragide,
2610-156 AMADORA,
Portugal
+351 21 470 42 00
WWW.OKI.COM/PT
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