
MB472dnw specifikációk

Az MB472dnw helytakarékos kialakításának 
köszönhetően egy fejlett 4 az 1-ben készüléket 
tesz az asztalra még a legköltségérzékenyebb 
felhasználó számára is. Ez a nagy teljesítményű, 
multifunkciós készülék az automata kétoldalas 
másolás, nyomtatás, szkennelés és faxolás 
funkcióknak köszönhetően képes a dokumentumok 
gyors kezelésére, emellett papírt és időt takarít 
meg. A grafikus kijelzőnek, a könnyen kezelhető 
menürendszernek és a dedikált funkciógomboknak 
köszönhetően használata mindenki számára 
egyszerű az irodában. A beépített QWERTY 
billentyűzet egyszerűbbé teszi az adatok és az 
e-mail címek bevitelét. A Gigabit Ethernet és a 
vezeték nélküli hálózati kapcsolattal egyszerű a 
megosztás.

Az alacsony üzemeltetési költségeknek, a rendkívül 
megbízható digitális LED technológiának és az OKI 
piacvezető 3 éves garanciájának köszönhetően 
a MB472dnw modell választása esetén nem kell 
kompromisszumokat kötnie. 

Kiemelkedő teljesítmény vállalkozása számára

g   Automatikus kétoldalas nyomtatás, másolás, 
szkennelés és faxolás, minden egyetlen asztali 
készülékben

g   Az 50 lapos RADF (kétoldalas automata 
lapadagoló) egyszerűsíti a munkát az egy-, két- 
vagy többoldalas dokumentumokkal

g   Automata érzékelésű, 100 lapos, többcélú tálca, 
250 lapos tálca (legfeljebb 880 lap) és 50 lapos 
RADF

g   10/100/1000 Ethernet és vezeték nélküli LAN 
alapkiépítésben

g   Az első másolat kevesebb, mint 10 másodperc 
alatt megjelenik

g   Akár 33 oldal/perc sebességű gyors nyomtatás, 
az első oldal mindössze 5 másodperc alatt 
megjelenik

g   17 másodperces bemelegedési idő mélyalvó 
üzemmódból

g   A nagyteljesítményű képfeldolgozásnak és a nagy 
memóriának köszönhetően a másolás gyors és 
hatékony

g   Az 1200 x 1200 dpi nyomtatási felbontásnak 
köszönhetően a nyomtatási kép kép minden 
alkalommal kiváló minőségű

g   Mind a nyomtatás, mind a szkennelés a rendkívül 
megbízható LED technológiát használja

Funkcionalitás a termelékenység elősegítéséhez és 
a munkafolyamat megkönnyítéséhez

g   Egyszerű felhasználói felület, egyérintéses 
funkciógombokkal és 3,5 hüvelykes LCD-
kijelzővel

g   A Job Macro funkció megőrzi és azonnal előhívja 
a gyakran használt feladatokat

g   A biztonságos nyomtatás funkció védi a 
bizalmas dokumentumokat

g   Szkenneljen színes vagy fekete-fehér 
dokumentumokat közvetlenül USB-re, 
számítógépre (PC és Mac), hálózati meghajtóra 
vagy e-mailbe

g   Nyomtasson közvetlenül USB-eszközről vagy 
szkenneljen közvetlenül USB-eszközre

g   Az LDAP közvetlen hozzáférést biztosít egy 
meglévő kiszolgálón található könyvtárban lévő 
névjegyekhez és e-mailes adatokhoz

g   Válasszon a vállalkozása igényeinek megfelelő 
festékpatront: 3k-s tonert vagy 7k-s 
nagykapacitású,  alacsonyabb üzemeltetési 
költségű festékpatront

g   Hatékony faxolás: 16 egyérintéses gomb, 300 
gyorstárcsázási hely és 200 oldalas memória 
gondoskodik arról, hogy a faxok mindig 
megérkezzenek

g   Fax dokumentumok közvetlenül a számítógépről

g  Illesztőprogram telepítés egy kattintással

A hatékonyság növelése és a környezeti hatások 
csökkentése

g   A csendes üzemmód csökkenti a zajszintet és az 
energiafogyasztást

g   Az 1,9 W-os mélyalvó üzemmód és a rövid 
bemelegedési idő energiát takarít meg anélkül, 
hogy befolyásolná a teljesítményt

g   Az „automata kikapcsolás” funkció energiát takarít 
meg

g  Energy Star 2.0 kompatibilis

smartPrintSuperVision - a nyomtatás irányításának 
és felügyeletének érdekében

g   A hálózatba kötött multifunkciós készülékek valós 
idejű felügyelete, menedzselése és jelentések 
készítése a használatról

g   Átlátható felhasználás áttekintés lehetővé teszi 
vállalkozása nyomtatási költségeinek felügyeletét

Nyomtatás a mobil nyomtatás lehetőséggel

g   Nyomtasson könnyedén okostelefonról vagy 
tabletről. A készülék kompatibilis a Google Cloud 
Print Ready funkcióval, valamint az Apple Inc. 
AirPrint funkciójával, így bárhonnét nyomtathat 
anélkül, hogy közvetlenül a nyomtatóhoz kellene 
csatlakoznia.
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A4-es               a

Fekete-fehér multifunkciós készülék              a

Kétoldalas nyomtatás, másolás, szkennelés, faxolás             a

A6-tól 210 x 1321 mm méretű nyomtatásig, 163 g/m2-ig       a

1–5 felhasználó              a

Megfizethető, professzionális, vezeték nélküli, 
A4-es, fekete-fehér multifunkciós készülék



Oki SyStemS (magyarOrSzág) kft.

1133 Budapest
Váci út 76.
Magyarország
Tel: +36 1 814 8000

Fax: +36 1 814 8009

www.Okihu.hu

1 A legújabb illesztőprogramokat és a támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos információkat a helyi OKI honlapján találhatja meg.  
2 Csak Windows rendszerekre.

Kellékanyag információk: A nyomtató védelme és a teljes értékű működéséből származó előnyök érdekében a típust úgy tervezték, hogy csak eredeti OKI 
kellékanyagokkal működjön. Az eredeti festékkazettákon OKI márkajelzés található. Bármely más festékpatron használata esetén, amelyet „kompatibilisként” 
árulnak, működési rendellenesség következhet be, vagy a működés során a nyomtatás minősége jelentősen romolhat.

MB472dnw fekete-fehér multifunkciós készülék
NyOmtatáS

A4-es nyomtatási sebesség 33 lap/perc

Első nyomat  
elkészítési ideje 5 másodperc

Bemelegedési idő 17 másodperc a mélyalvó üzemmódból, 60 másodperc a 
bekapcsolástól

Processzor sebessége 667 MHz

SzkeNNeléS

Optikai felbontás 600 dpi

Sebesség Akár 6 mp/oldal színes és 2 mp/oldal fekete-fehér

Színmélység Bemenet 48 bit / Kimenet 24 bit

Dokumentum bemenet 50 lapos automata l kétoldalas apadagoló (RADF), síkágyas 
szkenner

Kontraszt 7 szint

Formátum
S-TIFF/M-TIFF, JPEG, XPS, PDF, biztonságos PDF, tömörített 
PDF, + (BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, WMF, EMF az Actkey Utility 
alkalmazásból)

Címtár LDAP, 300 e-mail cím, 20 csoportos cím

Szkennelési cél FTP, HTTP, USB-memória, e-mail, TWAIN, CIFS, illetve szkennelés 
alkalmazásba és faxolás az Actkey Utility alkalmazásból

máSOláS

Első másolat  
elkészítési ideje 10 másodperc

Sebesség Akár 33 lap/perc 

Felbontás Max. 600 x 600 dpi

Kicsinyítés / nagyítás 25-400% zoom

Maximális másolatszám 99

faxOláS

Csatlakozás RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX vonal

Sebesség ITU-T G3 (Super G3) akár 33,6 kbps és 2 mp/oldal sebesség

Gyorstárcsázás 16 egyérintéses gyorshívás (8 x 2 a shift billentyű 
használatával), 300 gyorstárcsázás

Csoportok Max. 20

Körfax Maximum 100

Lapmemória 4 MB (kb. 200 oldal küldése és fogadása)

Kezelőpanel

LCD érintőképernyő Egyszerűsített, fehér, hátsó megvilágítású grafikus panel: 84,1 
mm (sz) x 33,6 mm (h); Felbontás: 320 x 128 képpont

Billentyűzet

12 alfanumerikus gomb, 4 főfunkció gomb (másolás, szkennelés, 
nyomtatás, faxolás), Színes és mono start, Állapot, Beállítás, Súgó, 
Job Macro, 6 fő navigációs gomb (vissza, fel, le, balra, jobbra, 
OK), Törlés, Stop, Energiatakarékos üzemmód, Visszaállítás/
kijelentkezés, 8 gomb és shift billentyű a 16 egyérintéses 
tárcsázási gomb biztosításához (Fax); Teljes QWERTY billentyűzet

kellékaNyagOk (reNdeléSi SzámOk)

Fekete festékpatron*
(3 000 oldal) 45807102

Fekete festékpatron*
(7 000 oldal) 45807106

Fényhenger**
(25 000 oldal) 44574302

KiegészítőK (rendelési számoK)

Második papírtálca 44575714

* Festékpatron: az ISO/IEC 19752-es szabványnak megfelelő, A4-es lapokkal számolt kapacitás  
 A nyomtatót 2.000 oldal nyomtatására elegendő festékpatronnal szállítjuk. 
** Fényhenger: átlagos élettartam.

általános jellemzőK

Memória 512 MB RAM; 3GB eMMC

Környezetvédelem

Működési hőmérséklet/ páratartalom: 10°C – 32°C (javasolt: 
17°C – 27°C) / 20–80% relatív páratartalom (javasolt relatív 
páratartalom: 50–70%)

Tárolási hőmérséklet/ páratartalom: -10°C – 43°C/ 10–90% 
relatív páratartalom

Áramellátás 230 VAC +/- 10%, 50 vagy 60Hz +/-2%

Teljesítmény felvétel Tipikus: 600W; Max: 950 W; Készenléti állapot:95 W; 
Energiatakarékos üzemmód: <10 W; Mélyalvó üzemmód: <1,9 W

Zajszint Működés közben: legfeljebb 53 dB(A); Készenléti állapot:  
30 dB(A); Energiatakarékos üzemmód: háttérzajszint

Méretek (MaxSzéxMé) 455 x 427 x 425mm; 2. tálcával 593 x 427 x 425mm

Súly3 Kb. 20kg

Terhelhetőség Maximum: 60.000 oldal/hónap; 
Ajánlott: 250 - 3.000 oldal/hónap

Garancia 3 év garancia a vásárlástól számított 30 napon belüli regisztráció 
esetén

Termék rendelési számok MB472dnw: 45762102 (Euro)

papírKezelés

Papírkapacitás 1. tálca: 250 db 80 g/m2 lap; Többcélú tálca: 100 db 80 g/m2 
lap; RADF: 50 db 80 g/m2 lap

Papírkapacitás
opcionális második tálcával 530 db 80 g/m2 lap

Maximális papírkapacitás 880 db 80 g/m2 lap

Papírméretek

1. tálca: A4, A5, B5, A6; 2. tálca: A4, A5, B5; Többcélú tálca: 
A4, A5, B5, A6, Boríték (C5, C6, DL, Com-9, Com-10, Monarch), 
egyéni méret (akár 1321 mm hosszúságig reklámcsíkok is), 4 x 
6”, 5 x 7”; Kétoldalas nyomtatás: A4, B5; RADF: A4, A5, B5 

Papírtömeg 1/2. tálca: 60–120 g/m2; Többcélú tálca: 60–163 g/m2; 
Kétoldalas nyomtatás: 60–120 g/m2; RADF: 60–105 g/m2

Kétoldalas nyomtatás Alapkiépítésben

Papír kimenet Nyomtatott oldallal lefelé: 150 db 80 g/m2-es lap; 
Nyomtatott oldallal felfelé: 100 db 80 g/m2 lap

CSatlakOzáS éS SzOftverek

Csatlakozás USB 2.0 eszköz, 10/100/1000 Ethernet, 1 USB port (elöl), 
vezeték nélküli 802.11a/b/g/n, 

Nyomtatási nyelvek PCL5e, PCL6(XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS

Hálózat és protokollok

Minden ismert hálózati protokoll támogatása hálózati kártyán 
keresztül és belső web szerverrel a nyomtató és a hálózati kártya 
telepítéséhez és kezeléséhez. TCP/IPv4 és v6, AirPrint, Google Cloud 
Print, NetBIOS TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, 
UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, 
WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSec, 
Biztonságos protokoll szerver, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, 
SMTPS, WLAN802.11a/b/g/n 

Operációs rendszerek1

Windows 7 (32 Bit és 64 bit), Windows 8 (32 Bit és 64 bit), 
Windows 8.1 (32 Bit és 64 bit), Windows Server 2003 (32 Bit és 
64 bit), Windows Vista (32 Bit és 64 bit), Windows Server 2008 
(32 Bit és 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows 
Server 2012 (64 bites), Windows Server 2012 R2 (32 Bit és 
64 bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9

Fejlett hálózat
és biztonság IP szűrés, MAC szűrés, SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X), IPsec

Segédprogramok1
Template Manager2, smartPrintSuperVision2, OKI LPR2, Network 
Extension, Network Card Setup, Configuration Tool2, Op-Panel 
Download Utility, Strage Device Manager2

Dokumentummenedzsment Nuance PaperPort SEv142, Nuance OmniPage SEv182

nyomtatási minőség

Felbontás 1200 x 1200 dpi

BetűtípusoK

Nyomtatási betűtípusok Méretezhető: 87 PCL betűtípus, PCL Bitmap betűtípus, 
sornyomtató, OCR-A/B USPS ZIP vonalkód

Vonalkód
10 típus egy vetületre 26 változattal UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, 
EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, 
CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 típus 2 vetületre: PDF417, QR kód
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3 év garancia

Független tesztek tanúbizonysága szerint készülékeink megfelelnek a legmagasabb szintű minőségi és műszaki szabványoknak. 
Olyannyira bízunk termékeink magas színvonalában, hogy a hagyományos jótállást többletköltség nélkül 3 évre hosszabbítjuk. Hogy 
jogosult legyen a bővített jótállásra, csak regisztrálnia kell termékét a vásárlástól számított 30 napon belül. További információkért 
látogasson el a következő oldalra: www.Okihu.hu/garaNCia.
Amennyiben nem regisztrálja termékét, arra csak a normál 1 éves európai jótállás lesz érvényes.

©2015 Oki Europe Ltd. Az Oki Europe Ltd. az OKI Electric csoport tagja. Verziószám: 1.0 01/2015. 
A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. Minden védjegy levédve.
Az AirPrint és az AirPrint logó az Apple Inc. bejegyzett védjegye, a Google Cloud Print a Google Inc. bejegyzett védjegye.


