MC853 specifikációk

A sokoldalú intelligens multifunkciós készülék –
egyszerűen használható és zökkenőmentesen beépül
a dokumentum-munkafolyamatba
3 év garancia, többletköltség nélkül, a vásárlást
követő 30 napon belüli regisztráció esetén
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Kivételes színek bámulatos gyorsasággal
g
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	Nagyfelbontású színes és fekete-fehér
nyomtatás akár 23 lap/perces nyomtatási
sebességgel és 14 másodperces első
nyomtatásig tartó idővel
	Kétoldalas nyomtatás alapkiépítésben és
titkosított biztonságos nyomtatás funkció a
védett nyomtatásért
	Akár 2 005 lapos papírkapacitás automata
érzékelős többcélú tálcával a különféle
méretű és súlyú médiák széles skálájának
nyomtatásához, A6-tól 1,3 m hosszú
bannerekig, akár 256 g/m² tömegig
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	Testreszabható 7 hüvelykes színes
LCD-érintőképernyő könnyen átlátható
menürendszerrel, továbbfejlesztett
súgófunkciók és feladatmakró funkciók a
gyakori műveletekhez
Az OKI intelligens bővíthető platformja (smart
Extendable Platform, sXP) zökkenőmentes
integrációt tesz lehetővé a dokumentummunkafolyamatokkal és más gyártók
megoldásaival
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 „készülékhez mellékelt” szoftvermegoldások
A
a bővebb funkcionalitás és vezérlés
érdekében, többek között SENDYS Explorer,
ABBYY FineReader, smartPrintSuperVision és
mobil nyomtatási megoldások

A nagykapacitású festékkazetták csökkentik
a fenntartási költségeket és a felhasználói
beavatkozás szükségességét
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	A Super G3 nagy sebességgel küldi és fogadja a
faxokat, akár 300 dpi felbontással
	Dokumentumok faxolása közvetlenül a
számítógépéről vagy a számítógépére, illetve
faxok továbbítása másik faxgépre vagy egy
e-mail címre
 eklámfaxok blokkolása, illetve a bejövő faxok
R
tárolása és megtekintése a 7 hüvelykes kijelzőn
	A 40 gyorsgomb és 1 000 gyorstárcsázás
segítségével időt takaríthat meg

	A feladatfelépítés funkció lehetővé teszi
több beszkennelt dokumentumból egyetlen
dokumentum létrehozását
	Közvetlen szkennelés a következőkre: USB,
hálózati mappa, e-mail, FTP-kiszolgáló, helyi
számítógép és távoli szkennelés
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	Gyors, akár 23 másolat/perces, kiváló
minőségű másolás automatikus dokumentum
leválogatással
	A feladatmakró funkció lehetővé teszi a
felhasználó számára a gyakran használt
másolási beállítások mentését
	Azonosítókártya-másolás funkció a kétoldalas
azonosítókártyák egy lapra való egyszerű
másolásához
	Kényelmes, beépített tűzőgép
alapfelszereltségként az utómunkák egyszerű
kivitelezéséhez

Tegye hatékonyabbá a dokumentummunkafolyamatot a nagy felbontású LED-es
színes szkennerrel
g

	Gyors, akár 50 beolvasás/perces szkennelési
sebesség és 100 lapos RADF (automata
kétoldalas dokumentumadagoló) az egy- és
kétoldalas dokumentumokhoz

Színes/fekete-fehér			
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Nyomtatás, szkennelés, másolás és fax			
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A6-tól 1,3 m hosszú bannerekig, akár 256 g/m² tömegig
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1-25 felhasználó			
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Elérhető változatok:
MC853dn
kétoldalas, hálózatos
MC853dnct
kétoldalas, hálózatos,
gépszekrény + 2. tálca
MC853dnv
kétoldalas, hálózatos,
2., 3. tálca és 4. tálca
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	Az LDAP közvetlen hozzáférést biztosít a
kapcsolattartási és e-mailes adatokhoz
meglévő címtárkiszolgálóról

Kiemelkedő másolási minőséget biztosító LED-es
szkennelés és nyomtatás

Továbbfejlesztett faxfunkciók Super G3 sebességgel
Kiemelkedő funkciók a mindennapos
dokumentumkövetelmények támogatására

	USB-s és hálózati TWAIN-szkennelés (PC és
Mac) és a szkennelési beállítások mentése
ismétlődő feladatokhoz

R

A kiváló nyomtatási minőséget és a másolási
funkciókat egy kompakt, mégis nagy
teljesítményű, alacsony fenntartási költségű
eszközben egyesítő MC853 A3-as színes
multiunkciós készülék a tökéletes választás a kis
munkacsoportok számára. Ugyanakkor az összes
olyan funkciót biztosítja, amit csak egy magasabb
árfekvésű eszköztől várna.
Az egyszerűen használható és teljesen
testreszabható 7 hüvelykes érintőképernyővel az
egész munkacsoport kihasználhatja a készülék
kiváló teljesítményét. Az OKI intelligens bővíthető
platformjának (smart Extendable Platform,
sXP) köszönhetően az MC853 a dokumentummunkafolyamatok igazi motorja.
Az MC853 kiemelkedő értéket és teljesítményt
nyújt az igényes munkacsoportok számára
kompromisszumok nélkül.
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MC853 – Színes és fekete-fehér multifunkciós készülék
Nyomtató

Betűtípusok

A4: 23 lap/perc színes/fekete-fehér;
A4-es nyomtatási sebesség
A3: 13 lap/perc színes/fekete-fehér
Első nyomat elkészítési ideje 14 másodperc színes/fekete-fehér

Nyomtató-betűtípusok

Méretezhető: 87 PCL és 80 PostScript betűtípus, 4 PCL betűtípus
(sornyomtató, OCR-A/B, USPS ZIP vonalkód)

10 egydimenziós típus 26 változattal: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8,
Vonalkód EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128,
CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 kétdimenziós típus: PDF417, QRcode

Bemelegedési idő Legfeljebb 32 másodperc a bekapcsolást követően
Processzor sebessége 800 MHz
Papírkezelés

Szkennelés
Felbontás 600 x 600 dpi
Sebesség Akár 50 beolvasás/perc
Színmélység 24 bites kimenet (8 bit x 3 RGB)
Dokumentumbemenet Akár 100 lapos RADF
Kontraszt 7 szint
Formátum PDF/nagy tömörítésű PDF/biztonságos PDF, TIFF, JPEG, XPS
Címjegyzék LDAP, 1000 e-mail cím, 20 csoportcím
Szkennelési cél

Papírkapacitás

Opcionális papírkapacitás
535 db 80 g/m²-es lap (az MC853dnct készüléken alapfelszereltség)
2. tálca + gépszekrény
Opcionális papírkapacitás
2 005 db 80 g/m²-es lap (az MC853dnv készüléken alapfelszereltség)
2./3./4. tálca + görgős alap
Maximális papírkapacitás

Megosztott mappa (CIFS, FTP, HTTP), e-mail, USB-memória, helyi PC,
távoli szkennelés

Első másolat elkészítési ideje 14,5 másodperc színes/fekete-fehér
Sebesség 23 másolat/perc színes/fekete-fehér

Papírtömeg

Felbontás 300/600 dpi

Papírkimenet

Általános jellemzők

Sebesség ITU-T G3 (Super G3) 33,6 kbps
40 egyérintéses gyorshívás (8 x 5 a görgetőgomb használatával),
Gyorstárcsázás
1000 gyorstárcsázás
Csoportok 32

Memória

Körfax Maximum 100

USB 2.0 eszköz, 10/100/1000 Ethernet, 2 gazda-USB,
Csatlakozás
vezeték nélküli 802.11a/b/g/n (opcionális)

Teljesítmény felvétel

PostScript3 (emuláció), PCL5c, PCL6(XL), EPSON FX, IBM ProPrinter,
XPS, PDF (v1.7)

Zajszint
Méretek (Ma x Szé x Mé)

Minden ismert hálózati protokoll támogatása Ethernet kártyán keresztül,
belső webkiszolgálóval a nyomtató és a hálózati kártya beállításához és
kezeléséhez. TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS TCP-n
keresztül, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP,
Hálózat és protokollok
Bonjour, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD nyomtatás, WSD szkennelés,
LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, biztonságos
protokollkiszolgáló, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, POP3,
WLAN 802.11a/b/g/n, WPA2, személyes, vállalati
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 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8-10.7, 10.8,
10.9, 10.10

Speciális hálózatkezelés
IP-szűrés, MAC-szűrés, SSL/TLS, EAP (IEEE802.1X), IPsec
és biztonság
Color Correct, OKI LPR2, smart PrintSuperVision2, színpaletta2, sablonkezelő2, internetes illesztőprogram-telepítő2, firmware-frissítő eszköz, kezelőfelület-telepítő2, hálózati kiterjesztés2, nyomtatási felSegédprogramok1
adatokat kezelő ügyfél, PS Gamma-beállító, profilsegéd4, közvetlen
PDF-nyomtatás2, konfigurációs eszköz2, ActKey2, hálózatikártyabeállító3
Dokumentumkezelés SENDYS Explorer LITE, ABBYY Fine Reader 12 Sprint

Jellemző: < 850 W; Max.: < 1400 W; Készenlét: < 120 W (átlagos);
Energiatakarékos üzemmód: ≤ 30 W, Mélyalvó üzemmód: ≤ 3 W
Működés közben: legfeljebb 54 dB(A); Készenlét: 37 dB(A);
Energiatakarékos üzemmód: háttérzajszint
MC853dn: 700 x 563 x 600 mm; MC853dnct: 1216 x 563 x 600 mm;
MC853dnv: 1216 x 563 x 600 mm

Súly4 MC853dn: 64 kg; MC853dnct: 93,4 kg; MC853dnv: 89,3 kg
Terhelhetőség

Maximális: 60 000 lap/hónap;
Átlagos: 8 000 lap/hónap

Garancia 3 év garancia a vásárlást követő 30 napon belüli regisztráció esetén
Termék rendelési számok MC853dn: 45850404; MC853dnct: 45850601; MC853dnv: 45850602
Kiegészítők (rendelési számok)
Opcionális tálca 45887302
Gépszekrény 45893702
Gurulós alj 45889502
Vezeték nélküli LAN 45830202
Kellékanyagok (rendelési számok)

Kezelőpanel
LCD-érintőképernyő

Szabványos merevlemezes meghajtó: 250 GB

Áramellátás Egyfázisú 220-240 V AC, 50/60 Hz +/- 2% frekvencia

Csatlakozás és szoftverek

Operációs rendszerek1

RAM alapkiépítésben: 1,26 GB

Működési hőmérséklet/ páratartalom: 10 °C-32 °C (17 °C-27 °C
javasolt) / 20%-80% relatív páratartalom (50%-70% relatív
Környezetvédelem páratartalom javasolt)
Tárolási hőmérséklet/ páratartalom: -10 °C-43 °C / 10%-90% relatív
páratartalom

Lapmemória 8 MB (kb. 400 oldal küldése és fogadása)

Nyomtatási nyelvek

1. tálca: 64-220 g/m²; 2./3./4. tálca: 64-176 g/m²; Többcélú tálca:
64-256 g/m²; RADF: 60-120 g/m²; Kétoldalas: 60-120 g/m²

Kétoldalas Alapkiépítésben
Nyomtatott oldallal felfelé: 100 lap (80 g/m²) Nyomtatott oldallal
lefelé: 1. rekesz: 250 lap (80 g/m²) 2. rekesz: 100 lap (80 g/m²)

Kicsinyítés / nagyítás 25-400%-os zoom
Maximális másolatszám 999

Csatlakozás RJ11 x 2 (vonal/tel.) PSTN, PBX

MC853dn: 400 db 80 g/m²-es lap; MC853dnct: 935 db
80 g/m²-es lap; MC853dnv: 2 005 db 80 g/m²-es lap

1. tálca: A3, A4, A5, A6, B4, B5; 2./3./4. tálca: A3, A4, A5, B4, B5; Többcélú
tálca: A3, A4, A5, B4, B5, A6, B6; 11 boríték (Com-10, DL, Monarch, C5,
Papírméretek C4), egyéni méret (akár 1 321 mm-es hosszúságig, akár banner is); RADF:
A3, A4, A5, A6, B4, B5; Kétoldalas: A3, A4, A5, B4, B5. Támogatott egyéni
méretek: szélesség: 148,5-297 mm hosszúság: 210-431,8 mm

Másolás

Fax

1. tálca: 300 db 80 g/m²-es lap; Többcélú tálca: 100 db
80 g/m²-es lap; RADF: 100 db 80 g/m²-es lap

7 hüvelykes (17,5 cm) színes, hátsó megvilágítású LCDérintőképernyő és billentyűk; 23 gomb, 2 LED

Nyomtatási minőség
Felbontás ProQ 2400 többszintű technológia, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

Festékkazetták*
Cián: 45862839 ; Bíbor: 45862838; Sárga: 45862837
(7 300 oldal)
Festékkazetta*
Fekete: 45862840
(7 000 oldal)
Fényhenger** Cián: 44844471; Bíbor: 44844470; Sárga: 44844469; Fekete:
(30 000 oldal) 44844472
Továbbító szalag
44846204
(80 000 oldal)
Beégető egység
44848805
(100 000 oldal)
Tűzőkapocs
45513301
(3 000 kapocs)

*Festékkazetta: A4-es oldalak száma ISO/IEC 19798 szerinti fedettségnél. A nyomtatót 2 500
A4-es oldal nyomtatásához elegendő festékkazettával szállítjukj. **Fényhenger: nyomtatott A4-es
oldalak átlagos száma.
1
Az illesztőprogramok legújabb kiadásait és a támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos információkat az OKI helyi honlapján találhatja meg.
2
Csak Windows. 3Csak Mac. 4Összes kellékanyaggal együtt
Oki Systems (Magyarország) Kft.
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Kellékanyag-információk: a nyomtató védelme és a teljes értékű működéséből származó előnyök érdekében a típust úgy tervezték, hogy csak eredeti
OKI kellékanyagokkal működjön. Ezeken OKI márkajelzés található. Bármilyen más festékpatron használata esetén, amelyet „kompatibilisként” árulnak,
működési rendellenesség következhet be, vagy a működés során a nyomtatás minősége jelentősen romolhat.

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, csupán regisztrálnia kell termékét a vásárlástól számított 30 napon belül. További
információkért látogasson el a következő oldalra: www.okihu.hu/garancia
Regisztráció nélkül a normál 1 éves európai jótállás érvényes.
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