Серія C500/MC500

Інтелектуальні колірні принтери та МФП, що
підвищують стандарти для малого бізнесу та
робочих груп

ДРУК

КОПІЮВАННЯ1

СКАНУВАННЯ1

ФАКС1

МЕРЕЖА

A4
Колір/моно

a
a

Дуплексний друк, копіювання,
сканування, факс

a

Друк відбитків розміром від A6 до
210 x 1321 мм і щільністю до 220 г/м2
1–25 користувачів

a
a

Потужні принтери, що допоможуть
вам вийти на абсолютно новий рівень
Забезпечуючи неперевершену якість друку, інтелектуальну сумісність та серйозний рівень безпеки
для малого бізнесу та робочих груп, серія C500/MC500 відкриває захоплюючі нові можливості.
Моделі C542dn та MC573dn із кольоровим сенсорним РК-дисплеєм із діагоналлю 7 дюймів та інтелектуальною
платформою з відкритою архітектурою Smart Extendable Platform (sXP) від OKI можуть використовуватися з програмними
рішеннями сторонніх виробників та спеціалізованими рішеннями для документообігу. У результаті цього компанії
можуть перейти до цифрового документообігу, оптимізувати робочі процеси, краще керувати накладними витратами та
приготуватися до розвитку.
Ця лінійка також пропонує високий рівень заходів безпеки на кшталт Private Print та додаткової функції Card Release,
що дозволяє переглядати та друкувати конфіденційні документи компанії тільки авторизованим користувачам. Wireless
Direct забезпечує ще більший захист, дозволяючи безпечно створювати сумісні з’єднання дротових та бездротових мереж.
Вся лінійка створена на основі нового потужного механізму, який забезпечує вражаючу швидкість та чудову якість друку
1200 х 1200 dpi. Великий об’єм пам’яті дозволяє легко обробляти графічно важкі завдання, а технологія Gigabit Ethernet
забезпечує швидшу передачу великих кольорових файлів по мережі. Це означає можливість друку кольорових завдань
ще більшого об’єму, від візитних карток до брошур та банерів, дозволяючи компаніям розвивати свій бренд доступним та
ефективним способом.
Функція усунення несправностей, яка доступна на панелі дисплея та через програму OKI для мобільного друку, забезпечує
легке керування та обслуговування цих пристроїв. Щойно нові функції будуть доступні, користувач може легко оновити
свої пристрої через портал сайту OKI.
Без будь-яких зусиль друкуйте зі свого смартфона або планшета. Ці
принтери підтримують друк із Google Cloud Print та сумісні з AirPrint від
Apple Inc, що дозволяє друкувати будь-де без необхідності під’єднання
безпосередньо до пристрою.
C532dn

MC563dn

Завдяки швидкості друку 30 стор./хв. і місткості в
1410 аркушів (з двома додатковими лотками для
паперу) цей надійний пристрій стане гідним вибором
для невеликих робочих груп, що виконують об’ємні
завдання друку.

Цей МФП пропонує всі функції C532dn у поєднанні з
багатофункціональністю. Окрім функцій копіювання,
факсу та друку високої якості, він пропонує ще й швидке
кольорове сканування (до 30 стор./хв.), забезпечуючи
ефективне конвертування в цифровий формат.

C542dn

MC573dn

Цей інтелектуальний принтер розроблений для
потреб великого бізнесу та пропонує такі ж функції,
що й C532dn. Кольоровий сенсорний РК-дисплей із
діагоналлю 7 дюймів та інтелектуальна платформа
з відкритою архітектурою Smart Extendable Platform
(sXP) від OKI виводять документообіг на новий рівень.
sXP забезпечує підтримку функції Pull printing та
сумісність з іншими пристроями, а також можливість
запуску програм сторонніх виробників.

У цьому інтелектуальному принтері, розробленому для
потреб великого бізнесу, доступні такі самі функції,
як і в MC563dn. Кольоровий сенсорний РК-дисплей
із діагоналлю 7 дюймів та інтелектуальна платформа
з відкритою архітектурою Smart Extendable Platform
(sXP) від OKI виводять документообіг на новий рівень.
sXP забезпечує підтримку функції Pull printing та
сумісність з іншими пристроями, а також можливість
запуску програм сторонніх виробників.

Швидкий огляд серії
C500/MC500

C532dn

C542dn

Друк

Друк

Друк, копіювання,
сканування, факс

Друк, копіювання,
сканування, факс

Графічний РК-екран із
діагоналлю 2,4 дюйми

Кольоровий сенсорний
РК‑екран із діагоналлю
7 дюймів

Графічний РК-екран із
діагоналлю 3,3 дюйми

Кольоровий сенсорний
РК‑екран із діагоналлю
7 дюймів

Підключення до бездротової мережі

Додатково

Додатково

Додатково

Додатково

Швидкість кольорового друку/
копіювання1

30 стор./хв.

30 стор./хв.

30 стор./хв.

30 стор./хв.

Місткість лотків (стандартна) з
додатковими лотками

250 + 100
1410

250 + 100
1410

250 + 100
1410

250 + 100
1410

Функції
Панель дисплея
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MC563dn

MC573dn

Широка функціональність для високоякісного
друку та щоденних офісних потреб
Підвищена безпека
Зберігайте конфіденційність
документів з Private Print
та додатковою функцією
Card Release, що дозволить
користувачам переглядати
всі завдання друку перш ніж
обрати, яке саме друкувати.

Покращена сумісність
Wireless Direct дозволяє
безпечно створювати
сумісні з’єднання
дротових та бездротових
мереж. Бездротові
аксесуари доступні для
всіх моделей.

Автоматичний дуплексний
друк, копіювання, сканування
та факс у стандартній
комплектації1
Зворотний автоматичний
механізм подачі (RADF)
для простої, ефективної
та економної обробки
багатосторінкових, одно- та
двобічних документів.

Прямий друк і сканування
Можливість прямого
друку з USB-накопичувача
та сканування на
USB-накопичувач без
використання ПК надає
більшу гнучкість і підвищує
ефективність роботи.

Економні та місткі тонери
Висока місткість тонеркартриджів зменшує
загальну вартість
володіння й необхідність
втручання користувача.

Зручність і простота використання
7-дюймовий кольоровий сенсорний
РК-дисплей із можливістю швидкого
та легкого налаштування2, зручна
система меню та підвищена
функціональність довідок. Функції,
що використовуються частіше,
можна розташувати на головному
екрані для швидкого доступу.
Інструмент оновлення вбудованого
програмного забезпечення для
легкості змін.
Чудово підходить для
об’ємних завдань друку
Завдяки високій
швидкості у 30 стор./хв.
та максимальній місткості
до 1410 аркушів
(за використання двох
додаткових лотків) ви
зможете виконувати друк
великих об’ємів документів
у своєму офісі.

Підтримка різноманітних
матеріалів
Друкуйте на широкому
спектрі матеріалів різних
розмірів та щільності: від
документів формату А6
до 1,3-метрових банерів,
від 64 до 220 г/м2 та до
176 г/м2 за дуплексного
друку.
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Функціональні можливості для
підвищення продуктивності та
вдосконалення робочого процесу
Друк
Використання визнаної технології забезпечує чіткість,
точність та надійність друку моделей C500/MC500.
•В
 исока роздільна здатність 1200 х 1200 dpi у режимі
кольорового друку для професійних бізнес-документів
• Швидкість друку 30 сторінок на хвилину ідеально підходить
для невідкладних завдань
•Д
 уплексний друк, який передбачено стандартною
комплектацією, дозволяє зменшити витрати паперу та
друкувати ділові документи власними силами

ЕТИКЕТКИ
БАНЕРИ / ТАБЛИЦІ / ДІАГРАМИ ҐАНТА
З АДРЕСАМИ

•Ф
 ункція Private Print для захищеного друку, що забезпечує
конфіденційність документів, включаючи друк за PIN-кодом
і передачу зашифрованих даних на принтер чи МФП
•S
 hared Print – зберігайте шаблони та документи на пристрої
для друку без автентифікації користувача

ЛИСТІВКИ

НАКЛЕЙКИ

ЛИСТИ

ПРЕЗЕНТАЦІЇ

• Максимальна місткість у 1410 аркушів за використання
двох додаткових лотків зводить втручання користувача до
мінімуму
•У
 ніверсальний лоток із датчиком (МРТ) для друку на
широкому спектрі матеріалів різних розмірів та ваги
•З
 апускайте завдання друку за допомогою функції Card
Release та обирайте документи з черги друку
•З
 аощаджуйте гроші, друкуючи штрих-коди за технологією
SAP без потреби в додаткових модулях для штрих-кодів
Факс
Пристрої серії MC500 забезпечують розширені
функції факсу, швидкість Super G3 і мають
інтуїтивно зрозуміле керування, що підвищує
ефективність документообігу.

ЕЛЕКТРОННОГО
ЛИСТА
ОДНОБІЧНИЙ

• Швидкість Super G3 дозволяє надсилати та отримувати
факси на високій швидкості

ФАКС ДО

ІНТЕРНЕТ

• Пересилання факсів на інші факсимільні апарати
• Пересилання факсів безпосередньо на адреси електронної
пошти
• Функція видалення країв автоматично підчищає зображення
• Зберігання та перегляд факсів на кольоровому сенсорному
РК-дисплеї з діагоналлю 7 дюймів (MC573dn) перед друком
дозволяє заощадити гроші
• Заощаджуйте час за допомогою 40 кнопок на сенсорному екрані
та можливості зберігати до 300 номерів для швидкого набору
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КОМП’ЮТЕР
ДВОБІЧНИЙ

Ергономічний дизайн з інтуїтивно зрозумілим супроводом
дій на дисплеї пристрою для зручності використання. Функція
Job Macro записує та миттєво імпортує з пам’яті нещодавно
виконані завдання, значно підвищуючи ефективність роботи.

Сканування
У серію MC500 входить повнокольоровий
світлодіодний сканер високої роздільної здатності з
цілою низкою функцій, що забезпечують ефективність
документообігу та робочих процесів.
• Швидке кольорове та монохромне сканування зі швидкістю
30 стор./хв.
• Зворотний автоматичний механізм подачі (RADF) на
50 аркушів дозволяє легко обробляти багатосторінкові,
одно- та двобічні документи

ОДНО- АБО ДВОБІЧНЕ
МОНОХРОМНЕ

ОДНО- АБО ДВОБІЧНЕ КОЛЬОРОВЕ

• Сканування на USB та мережеве сканування TWAIN (PC та Mac)
• Збереження параметрів сканування для багаторазових завдань
• LDAP надає прямий доступ до даних електронної пошти й
контактів з існуючого сервера даних, заощаджуючи час і
підвищуючи надійність доставки документів

СКАНУВАННЯ ДО

• Функція створення завдань Job Build дозволяє сканувати
кілька документів для створення одного документа на виході
• Сканування безпосередньо на USB-накопичувач, FTP-сервер,
у мережеві папки та скриньку електронної пошти дозволяє
швидко зберігати документи та керувати ними
• Пропуск порожньої сторінки

FTP

USB

МЕРЕЖЕВОЇ
ПАПКИ

ЕЛЕКТРОННОГО
ЛИСТА

FTP-ПАПКИ

Копіювання
Технологія світлодіодного сканування та друку,
що використовується в пристроях серії MC500,
забезпечує виняткову якість і чистий, чіткий та
швидкий результат.

КОПІЯ ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ

• Легка обробка багатосторінкових, одно- та двобічних
документів
• Швидке та якісне кольорове та монохромне копіювання
• Функція макросів завдань Job Macro дозволяє програмувати
часто використовувані параметри копіювання

Посвідчення
особи

• Функція копіювання посвідчень особи ID Card copy
призначена для простого копіювання двосторонніх
ідентифікаційних документів на одному аркуші
• Видалення тла дозволяє усунути на друкованій продукції
непотрібні об’єкти, скопійовані зі скла або матеріалу
• Функція сортування автоматично розподіляє копії
багатосторінкових документів, що дозволяє зберегти час

СОРТОВАНІ КОПІЇ

ОДИНИЧНІ КОПІЇ
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Підвищення
ефективності та
зниження впливу
на навколишнє
середовище
Серія C500/MC500 поєднує в
собі цілу низку екологічних
функцій, що дозволять вашій
компанії зменшити споживання
електроенергії, експлуатаційні
витрати та завдання шкоди
навколишньому середовищу.

Об’єднання кількох пристроїв в одному
Пристрої серії MC500 поєднують у собі
різні функції, зменшуючи:
• використання енергії – зниження
впливу на навколишнє середовище;
• споживання витратних матеріалів –
економія ваших грошей.
Споживання енергії
Пристрій на 100 % створений на основі
світлодіодних технологій та споживає
менше енергії
• Екорежим підвищує пропускну
здатність і знижує споживання
електроенергії
• Режим глибокого сну знижує рівень
споживання енергії до менш ніж 1,4 Вт
• Тихий режим знижує рівень шумів і
енергоспоживання
Дуплексний друк, копіювання,
сканування та отримання факсу
передбачено стандартною комплектацією
• Зменшує використання паперу
• Забезпечує друк професійних
документів власними силами вдома
чи в офісі

Зменшене використання тонера
• Функція заощадження тонера – зменшує
кількість тонера, що використовується
під час друку чорнових або внутрішніх
документів. 3 рівня якості друку на вибір
• Безкоштовна програма утилізації –
OKI пропонує клієнтам взяти участь
у безкоштовній програмі утилізації
витратних матеріалів. На сьогоднішній
день 97 % усіх матеріалів, повернутих у
рамках програми, утилізуються
Розширені функції факсу1 скорочують
потребу в друці
Низка функцій факсу допомагає
зменшити потребу в друці, заощадити
електроенергію, витратні матеріали та
витрати на телекомунікаційні послуги:
• Надсилайте факси на будь-які
комп’ютери в мережі без потреби в
друці
• Перед початком друку зберігайте та
переглядайте факси на сенсорному
РК-дисплеї з діагоналлю 7 дюймів2,
щоб не марнувати папір
• Блокуйте небажані факси, щоб не
друкувати непотрібні документи
• Надсилайте факси через Інтернет для
зменшення витрат на телекомунікаційні
послуги

Простота використання та керування кінчиками пальців

Зручність використання моделей C542dn та MC573dn виходить на новий рівень завдяки кольоровому
сенсорному РК-дисплею з діагоналлю 7 дюймів.
Функція Job Macro дозволяє
користувачам записувати та повторно
використовувати ключові послідовності,
щоб прискорити стандартні операції

Спеціальні кнопки функцій дозволять
вам швидко переходити безпосередньо до
бажаного режиму роботи

Налаштуйте швидко
та без зусиль свій
головний екран на
відображення часто
використовуваних
функцій для
швидкої та
ефективної роботи

Вдосконалена функція
довідки для зручних
графічних і текстових
пояснень на екрані
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Клавіатура
QWERTY дозволяє
спростити
введення даних
та адреси
електронної
пошти

Збереження та перегляд
вхідних факсів перед
друком для економії
паперу

Рішення для вдосконалення друку та документообігу
Інтегровані можливості
Друк із мобільних пристроїв
Сьогодні технології OKI дозволяють робітниками
віддалено друкувати документи з будь-якого
портативного комп’ютера, планшета чи смартфона через
інтелектуальні принтери та МФП, сумісні з AirPrint та
Google Cloud Print.
Для отримання подальшої інформації про
мобільний друк відвідайте нашу спеціальну вебсторінку www.okieurope.com/mobileprinting
Захист
Зашифрований друк із підтримкою захисту
PIN-кодом та автентифікація користувача
допомагають захистити ваші документи. Всі ці технології
доповнюються Wireless Direct, що дозволяє безпечно
створювати сумісні з’єднання дротових та бездротових
мереж, додатковою функцією Card Release для зберігання
конфіденційності документів та функцією Private Print, що
дозволяє обрати документ із черги друку та відправити
його в друк за допомогою PIN-коду.
Програмне забезпечення та утиліти
ABBYY FineReader Sprint1
Безкоштовна утиліта для оптичного розпізнавання
символів одним натисканням та їх конвертації

Відкрита платформа OKI2
Інтелектуальна платформа Smart Extendable
Platform (sXP) у центрі вашого робочого процесу
Ця платформа на основі веб-сервісів дає можливість
бездоганної інтеграції інтелектуальних МФП із
вашою індивідуальною системою або рішеннями
від сторонніх виробників, наприклад, SENDYS
Explorer, PaperCut MF та Drivve Image. Це гарантує
ефективне виконання та реалізацію оцифровування,
розподілу, керування та друку ваших документів,
підвищуючи продуктивність персоналу.
Набір розробки програмного забезпечення (SDK)
забезпечує прискорену розробку спеціалізованих рішень.
Інтелектуальні рішення
SENDYS Explorer2
Керування документацією без додаткових витрат
SENDYS Explorer надає організаціям всі необхідні
можливості для оцифровування, конвертування,
розповсюджування, завантаження або друку документів.
Вперше за весь час це дозволило забезпечити винятковими
можливостями документообігу малий бізнес, особливо
враховуючи те, що всі функціональні можливості доступні
за допомогою додатку на смартфон/планшет.

Програма ABBYY FineReader ® для настільних ПК і
комп’ютерів Mac дозволяє створювати придатні для
редагування та пошуку файли з паперових документів,
PDF-файлів і цифрових фотографій. Це усуває необхідність
повторного набору тексту документів і заощаджує час та
зусилля.

• Отримання документів: з МФП, смартфона/планшета,
настільного веб-інтерфейсу та електронної пошти

• Редагування відсканованих документів або зображень
PDF і створення нових документів у придатному для
редагування форматі без потреби переформатування
структури, таблиць, колонок, стилів та розмірів шрифтів
• Пошук та архівування документів для швидкого
та зручного доступу завдяки конвертації у
формати PDF та PDF/A, що підтримують пошук
• Конвертування документів у формати, сумісні з
мобільними, ідеально підходить для використання з
електронними книгами, планшетами або смартфонами

• Концентратор документів: розповсюдження
сканованих файлів

• Конвертування документів: перетворення
сканованих документів на придатні до редагування
з підтримкою широкого діапазону форматів

• Прямий друк: будь-який документ, відсканований
чи отриманий із хмари прямо з панелі МФП,
смартфона/планшета або веб-ресурсу

Smart PrintSuperVision
Управління та контроль
мережевих принтерів і МФП
Потужна структура звітності sPSV дозволяє ІТ-менеджерам
керувати та виправляти неполадки пристроїв без будьякого втручання користувача, що забезпечує повний
контроль і видимість по всій мережі.
sPSV забезпечує видимість і контроль використання друку
в межах вашої організації та дозволяє обмежити доступ
фізичних осіб або груп і керувати друком і копіюванням
у визначених лімітах коштів. sPSV також надає вам
можливість отримати звіт про використання всіх принтерів
у мережі, охоплюючи інформацію про обсяг, розмір
паперу, тип носія та використання витратних матеріалів.
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Фахівці бізнес-друку
Підрозділ принтерів OKI – це глобальний бренд, орієнтований на бізнес та присвячений створенню економічно
ефективних, професійних рішень для друку, які призначені для підвищення ефективності бізнесу зараз і в
майбутньому та для вдосконалення робочих процесів. Як новатори в галузі інноваційних технологій цифрового
друку від цифрового світлодіодного друку до технології High Definition Colour, ми вже маємо ряд нагороджених
продуктів та рішень, що дозволяють підприємствам досягти одночасно високої якості й яскравості зображень та
гнучкості бюджету.
OKI представляє весь спектр повнокольорових і монохромних принтерів та МФП форматів A3 та А4 для робочих
груп і компаній всіх розмірів із неперевершеними функціями обробки матеріалів. Крім того, асортимент наших
рішень для друку доповнюють факсові, чекові та матричні принтери. Це найкращі у своєму класі продукти, що
полегшують процес друку та є надзвичайно простими у використанні.
Турбота про навколишнє середовище
У рамках Норм корпоративної
поведінки OKI Group компанія
постійно переглядає свої зусилля, спрямовані на
забезпечення екологічно безпечних рішень для
своїх клієнтів:
	Наші продукти розроблені й виготовлені
відповідно до вимог зменшення негативного
впливу на довкілля.
g	Випуск більшої кількості пристроїв апаратного
забезпечення та витратних матеріалів, що
повторно переробляються, – одне з наших
стратегічних завдань.
g	Ми розуміємо свою відповідальність за ведення
бізнесу з дотриманням норм захисту довкілля
та підтримкою природоохоронних заходів у
рамках місцевих громад.
g

Символ компанії у вигляді зеленого листка, який
можна знайти на всіх товарах та упаковках,
представляє нашу повну прихильність до процесів
збору та переробки, а також екологічних ініціатив.

3 роки гарантії
Пристрої OKI відповідають найвищим
стандартам якості та технічним
стандартам, що було підтверджено в ході
незалежного тестування. Ми настільки впевнені
в якості своєї продукції, що безкоштовно
подовжуємо стандартний гарантійний період до
3 років. Просто зареєструйте свій виріб протягом
30 днів із моменту придбання. Більш детальну
інформацію дивіться на сайті:
www.okiwarranty.com/3year
20 років зі світлодіодною технологією
Компанія OKI стала новатором у
розвитку цифрових світлодіодних технологій для
принтерів понад 20 років тому. Це нововведення
забезпечує високоточний друк, створюючи
більш точні та вражаючі друковані документи.
Завдяки цій цифровій світлодіодній технології
наші принтери є компактними, екологічними та
енергоефективними, тобто такими, що потребують
менше сировини у виробництві та економлять
енергію. Світлодіодні друкарські головки не мають
рухомих частин, що робить наші світлодіодні
принтери міцними та надзвичайно надійними.
Технологія кольору високої чіткості
High Definition Color
High Definition Color – це власний
унікальний набір технологій апаратного та
програмного забезпечення компанії OKI,
що визначає розвиток усієї галузі. Разом ці
компоненти забезпечують неперевершений
повнокольоровий друк просто, розумно, і з
ідеальними результатами.

OKI – джерело чудових
кольорів

Відскануйте цей код, щоб отримати
детальнішу інформацію
1
2

Тільки серія MC500
Тільки C542dn і MC573dn
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