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A3/A4 a

Farebne/čiernobielo a

Obojstranná tlač, kopírovanie, skenovanie, fax a

Tlač formátov od A6 po 210 x 1 321 mm, až 256 g/m2 a

1 – 30+ používateľov a

TLAČ SKENOVANIE FAXKOPÍROVANIE SIEŤ

Všestranná inteligentná multifunkčná tlačiareň 
umožňuje bezproblémovú integráciu do 
pracovného toku spracovania dokumentov

Rad MC800
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Všestranné farebné A3 zariadenie MFP ponúka 
vynikajúci výkon, kvalitu a bezproblémovú 
integráciu do pracovného toku dokumentov.
Tlačiarne radu MC800 spájajú spoľahlivosť ocenenej technológie digitálnej tlače 
LED spoločnosti OKI s rozsiahlymi funkciami kopírovania do jediného zariadenia 
s vysokou rýchlosťou a jednoduchým používaním a zaručuje tak vynikajúcu 
kvalitu tlače a kopírovania, ako aj rozsiahle možnosti skenovania a funkcie 
správy dokumentov.

Vďaka technológii sXP spoločnosti OKI (smart Extendable Platform) sú zariadenia 
radu MC800 jadrom vašich pracovných tokov dokumentov a zariadenie i všetky 
funkcie dokumentov môžete jednoducho ovládať pomocou prispôsobiteľnej 
7-palcovej dotykovej obrazovky.

Modely radu MC800 bezproblémovo zvládajú veľkoobjemnú tlač a kopírovanie 
vďaka rýchlosti až 35 str./min. a maximálnej kapacite vyše 2 000 hárkov 
z 5 rôznych zásobníkov.  Dva výstupné koše zabezpečujú rýchle riešenie úloh 
a vďaka vstavanej zošívačke je tvorba dokumentov pohodlná pre všetkých 
používateľov v pracovnej skupine. Vďaka výhodám jedinečnej 3-ročnej záruky od 
spoločnosti OKI môžete mať úplnú istotou. Stačí produkt zaregistrovať do 30 dní 
od nákupu a túto službu získate bez doplatku.

Modely radu MC800 prinášajú vynikajúcu hodnotu a výkon pre náročné pracovné 
skupiny bez kompromisov.   

Rad MC800
Funkcie v skratke

Konfigurácia obojstranne, cez 
sieť

obojstranne, cez 
sieť, skrinka, 2. 

zásobník

obojstranne, cez 
sieť, 2., 3. a 4. 

zásobník

obojstranne, cez 
sieť

obojstranne, cez 
sieť, skrinka, 2. 

zásobník

obojstranne, cez 
sieť, 2., 3. a 4. 

zásobník

Rozlíšenie tlače 1200 x 600dpi, ProQ 2400 Viacúrovňová technológia 1200 x 1200dpi

Rýchlosť tlače A4: 23 str./min. farebne/čiernobielo 
A3: 13 str./min. farebne/čiernobielo

A4: 35 str./min. farebne/čiernobielo
A3: 20 str./min. farebne/čiernobielo

Čas tlače 1. stránky 14 sekúnd 9,5 sekundy

Čas 1. kópie 16 sekúnd 11,5 sekundy

Kapacita papiera 400 935 2 005 400 935 2 005

MC853dn MC853dnct MC853dnv MC883dn MC883dnvMC883dnct

MC853

Ideálna voľba pre vašu pracovnú skupinu – vďaka 
vynikajúcej kvalite tlače a kopírovania táto kompaktná 
inteligentná multifunkčná tlačiareň prináša funkcie 
drahých zariadení pri minimálnych operačných 
nákladoch.  Nastaviteľné rozhranie sa jednoducho 
používa a tak môžu všetci členovia pracovnej skupiny 
využiť fantastický výkon tohto zariadenia.

MC883 

Vďaka vysokej rýchlosti tlače a kopírovania a vyššej 
kapacite spotrebného materiálu je zariadenie MC883 
ideálnym riešením aj pre tie najnáročnejšie pracovné 
skupiny.  Tlačiareň MC883 uľahčí prácu veľkým 
skupinám vďaka vysokej rýchlosti tlače až 35 str./min.  
a iba 9,5 sekundy do vytlačenia prvej strany pri farebnej 
i čiernobielej tlači.  Nízka potreba zásahu používateľa  
a celkovo nízke náklady na používanie spolu s ovládacím 
panelom s jednoduchým ovládaním zaručujú vyššiu 
produktivitu a efektivitu celej pracovnej skupiny. 

Vrátane: 
dn (obojstranne a cez sieť ); 
dnct (obojstranne, cez sieť, 
skriňa a 2. zásobník); dnv 
(obojstranne, cez sieť, 2.,3. a 
4. zásobník)

Modely radu MC800 
ponúkajú možnosť 
výberu a flexibilitu, 
ktorá splní všetky 
vaše potreby
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Úsporné, vysokokapacitné tonery
Vysokokapacitné tonerové 

kazety znižujú celkové náklady 
na vlastníctvo a potrebu zásahov 

používateľa.

Praktická zošívačka
Vstavaná praktická zošívačka 
ako štandard na jednoduchú 

postprodukčnú úpravu.

Flexibilná manipulácia s médiami
Tlač na širokú škálu médií rôznej 

veľkosti a hmotnosti– od formátu 
A6 až po pútače dlhé 1,3 m a na 

papier s gramážou až  
256 g/m2, s viacúčelovým 

zásobníkom na podávanie papiera 
(MPT) s kapacitou 100 listov  

a funkciou automatickej detekcie.

Používateľsky príjemné  
a jednoduché ovládanie 

Prispôsobiteľný 7" LCD farebný 
dotykový displej, intuitívny 

systém ponúk a zdokonalená 
funkcia pomocníka; umiestnenie 
najčastejšie používaných funkcií 

na domovskú obrazovku pre 
rýchly a jednoduchý prístup.

Automatická duplexná tlač, 
kopírovanie, skenovanie  

a faxovanie ako štandard 
Reverzný automatický podávač 

dokumentov (RADF) pre 
jednoduché, efektívne  

a hospodárne zaobchádzanie 
s jedno- a obojstrannými 

viacstránkovými dokumentmi.

Vynikajúce vlastnosti na podporu 
každodennej tlače, kopírovania, 
skenovania a faxovania

Ideálna voľba pre veľkoobjemové 
tlačové úlohy

S kapacitou papiera až do  
2 005 listov* môžete podporiť 

vaše veľkoobjemové požiadavky 
v oblasti tlače priamo vo vašej 

spoločnosti.

*MC853dnv a MC883dnv
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Funkcie na zvýšenie 
vašej produktivity 
a podporu vášho 
pracovného postupu
Zariadenie MC800 Series prináša fantastickú 
kvalitu tlače a funkcie kopírovania, 
skenovania a faxu spolu s jednoduchým 
intuitívnym ovládaním. Efektivita  
a bezpečnosť sú zabudované spolu 
s funkciami ako IPsec, Encrypted Secure Print 
(šifrovaná zabezpečená tlač) a autentifikácia.

Fax

skenovanie

kopírovanie

tlač

ŠTÍTKY  
S ADESOU

Pútače/tabuľky/stĺpcové grafy

Letáky Nálepky Prezentácie Písmená

Faxovanie 
do

E-mail

Internet

Počítač

Obojstranné

Jednostranné

Tlač

Prinášame výnimočné farby a pôsobivé rýchlosti 

• Vysoké rozlíšenie farebnej a čiernobielej tlače pre profesionálne 
obchodné dokumenty

• Rýchlosť čiernobielej a farebnej tlače až 35 str./min. a iba  
9,5 sekundy na prvý výtlačok – ideálne pre pracovné úlohy, kde 
rozhoduje každá sekunda

• Obojstranná tlač ako štandard – zníženie spotreby papiera a výroba 
profesionálnych obchodných dokumentov priamo v spoločnosti

• Mimoriadne spoľahlivá LED technológia tlače

• Funkcia šifrovanej zabezpečenej tlače na zaistenie dôvernosti 
dokumentov

• Kapacita papiera až do 2 005 listov, vďaka čomu je len minimálna 
potreba zásahu používateľa

• Viacúčelový zásobník s automatickou detekciou zabezpečí tlač na 
širokú škálu médií rôznych veľkostí a hmotností 
 

Fax:

Zdokonalená funkcia tlače s rýchlosťou Super G3 zaručuje 
efektívnu správu dokumentov.

• Rýchlosť Super G3 umožňuje odosielanie a prijímanie faxov vysokou 
rýchlosťou

• Odosielajte a prijímajte faxové dokumenty priamo z vášho počítača

• Preposielajte faxy na iné faxové zariadenie, do sieťového priečinka 
alebo priamo na e-mailovú adresu

• Odstránenie okrajov automaticky vyčistí obrázky

• Zablokujte nevyžiadané faxy a znížte náklady na tlač

• Uložte a prezerajte si prichádzajúce faxy na 7" displeji ešte pred 
vytlačením a šetrite papier

• Ušetrite čas so 40 jednodotykovými tlačidlami a 1 000 rýchlymi 
voľbami na načítanie pravidelne používaných čísel
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Všetky modely sa štandardne dodávajú so 
100-hárkovým reverzným automatickým 
podávačom dokumentov (RADF), 
ktorý zabezpečí rýchle a jednoduché 
kopírovanie, skenovanie a faxovanie 
obojstranných dokumentov.

Automatická obojstranná 
tlač, kopírovanie, 
skenovanie a faxovanie

Kopírovanie  
identifikačnej 

karty

Jednotlivé kópieUsporiadané kópie

ID karty

FTP

Skenovanie do

USB Sieťového 
priečinka

E-mail Miestneho 
počítača

Skenovanie 
na diaľku

Priečinka 
FTP

Jedno- alebo obojstranné fa-
rebne

Jedno alebo obojstranné 
čiernobielo

Skenovanie

Farebný skener LED s vysokým rozšírením zlepší pracovný tok 
spracovania dokumentov.

• Vysoká rýchlosť skenovania až 50 obr./min.

• 100-hárkový podávač RADF umožňuje ľahkú prácu s viacstránkovými, 
jedno- a obojstrannými dokumentmi.

• Skenovanie USB a sieťové skenovanie TWAIN (PC a Mac)

• Ukladanie nastavení skenovania pre opakujúce sa úlohy

• Protokol LDAP poskytuje priamy prístup k údajom kontaktov a e-mailov 
z existujúceho adresárového servera, čo šetrí čas a zvyšuje spoľahlivosť 
odosielania dokumentov

• Funkcia budovania tlačovej úlohy umožňuje skenovanie viacerých rôznych 
dokumentov, z ktorých sa vytvorí jeden výstupný dokument

• Skenujte priamo do: zariadenia USB, sieťového priečinka, e-mailu  
a servera FTP, miestneho počítača alebo skenovanie na diaľku pre rýchle  
a všestranné možnosti uloženia a riadenia dokumentov

• Ukážka skenu do: e-mailu, zdieľaného priečinka, USB

• Funkcia odstránenia prázdnej strany – pri skenovaní preskočí prázdne 
strany

Kopírovanie

Funkcie LED skenovania a tlače zabezpečia vynikajúcu kvalitu 
kopírovania pre jasné, presné a rýchle výsledky.

• Viacstranové dokumenty, jedno- alebo obojstranné, spracujete  
s ľahkosťou

• Rýchle vysokokvalitné kopírovanie až 35 kópií/min.

• Funkcia pracovných makier umožňuje používateľovi naprogramovať často 
používané nastavenia kopírovania

• Kopírovanie identifikačných dokumentov pre jednoduché kopírovanie 
obojstranných identifikačných kariet na jeden hárok

• Odstránenie pozadia umožňuje používateľovi odstrániť z výtlačku 
nečistoty skopírované zo skla na dokumenty alebo z originálneho média

• Funkcia zakladania dokumentov automaticky triedi kópie viacstranových 
dokumentov, čím ušetríte čas

• Funkcia odstránenia prázdnej strany – pri kopírovaní preskočí prázdne 
strany
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Zlepšenie efektívnosti 
a zníženie vplyvu na 
životné prostredie
Jeden z najekologickejších radov 
farebných multifunkčných zariadení 
formátu A3 na trhu, MC800 Series, 
zahŕňa široké spektrum funkcií, ktoré 
pomáhajú vašej organizácie znížiť 
spotrebu energie, vplyv na životné 
prostredie a priebežné náklady.

Zlúčenie viacerých zariadení do 
jedného

Spojenie niekoľkých zariadení do 
jedného efektívneho zariadenia znižuje:
• Spotrebu energie – šetrí peniaze aj 

životné prostredie
• Spotrebu materiálov

Zníženie spotreby energie

• 100 % využívanie technológie LED, 
ktorá spotrebúva menej energie

• Režim hlbokého spánku – znižuje 
spotrebu energie na menej ako 3 W 

Duplexná tlač, kopírovanie a faxovanie 
ako štandard

• Znižuje spotrebu papiera
• Umožňuje tlač profesionálnych 

dokumentov priamo v spoločnosti

Zníženie spotreby tonera

• Funkcia šetrenia tonera – znižuje 
množstvo tonera, ktoré sa použije 
pri tlači návrhov alebo interných 
dokumentov

Tlačte aj na cestách vďaka mobilnej tlači

Spoločnosť OKI prináša na vaše pracovisko mobilnú tlač prostredníctvom inovácií a technológií. Mnohé z našich 
produktov vrátane modelov radu MC800 sú teraz kompatibilné s mobilnými tlačovými aplikáciami, ktoré umožňujú tlačiť 
priamo z mobilného zariadenia cez bezdrôtové siete.
Modely radu MC800 sú kompatibilné s funkciou Google Cloud Print, ako aj s technológiou AirPrint od spoločnosti Apple Inc, čo 
umožňuje vzdialenú tlač z ktoréhokoľvek miesta na svete bez toho, aby ste sa museli pripojiť priamo k tlačovému zariadeniu.
Ak chcete získať ďalšie informácie o mobilnej tlači, navštívte našu vyhradenú internetovú stránku www.oki.sk/mobileprinting

Inteligentný nástroj SmartPrintSuperVision (sPSV) 

Na riadenie a kontrolu tlačiarní a 
multifunkčných zariadení pripojených do siete

Prostredníctvom podrobných správ umožňuje 
nástroj sPSV manažérom v oblasti IT spravovať 

zariadenia a riešiť akýkoľvek problém bez zásahu používateľa, 
čo vám poskytuje kompletnú kontrolu a viditeľnosť všetkých 
tlačiarní – bez ohľadu na značku alebo model – v celej sieti.

Poskytuje prehľad a kontrolu nákladov na tlač 
vo vašej organizácii

Majte prehľad a kontrolu nad využitím tlače 
v rámci vašej spoločnosti, aby ste mohli 

obmedziť prístup jednotlivcov alebo skupín a spravovať tlač  
a kopírovanie v rámci definovaných nákladov. Platforma sPSV 
tiež poskytuje možnosť tvorby prehľadov o využití tlačiarne na 
sieti, zachytáva informácie o objemoch, veľkosti papiera, type 
médií a použití spotrebného materiálu.

ABBYY FineReader Sprint

ABBYY FineReader® vám pomôže vytvoriť 
editovateľné, prehľadávateľné súbory z papierových 

dokumentov, súborov PDF alebo digitálnych fotografií, čím vám 
šetrí čas a nervy pri prepisovaní dokumentov.

• Upravujte naskenovaný dokument alebo obrázok vo formáte 
PDF a vytvárajte nové dokumenty v editovateľných súboroch 
bez toho, aby ste museli meniť formát štruktúry, tabuliek, 
stĺpcov, štýl a veľkosť písma v dokumente.

• Vyhľadávajte a archivujte dokumenty, aby ste ich mohli rýchlo 
a pohodlne nájsť – konvertujte ich do prehľadávateľných 
formátov PDF a PDF/A.

• Konvertujte dokumenty do formátov, ktoré je možné 
prehliadať na mobilných zariadeniach – dokonalé riešenie pre 
čítačky elektronických kníh, tablety a inteligentné telefóny.

SENDYS Explorer 

SENDYS Explorer umožňuje používateľom 
prevádzať dokumenty a distribuovať alebo 

odovzdávať ich na vybrané lokality, čo prináša väčšiu flexibilitu 
úprav, prístupu, tlače, získavania a zdieľania súborov.
• Záznam dokumentov: Z multifunkčnej tlačiarne, 

inteligentného telefónu/tabletu, počítačového webového 
rozhrania a e-mailu.

• Prevod dokumentov: Preveďte naskenované dokumenty 
do širokej škály editovateľných formátov

• Centrum dokumentov: Distribúcia naskenovaných súborov.
• Tlač: Akýkoľvek dokument, ktorý ste naskenovali alebo 

inak získali z cloudu priamo prostredníctvom panelu 
multifunkčného zariadenia, inteligentného telefónu/tabletu 
alebo webového rozhrania. 

Spoločnosť OKI prináša balík softvérov, ktoré sú pre zákazníkov OKI smart MFP 
dostupné bez ďalších poplatkov. 
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Možnosti využitia modelov MC853 a MC883 ďalej zvyšuje 7" LCD farebný dotykový displej s jednoduchým používaním.

Jednoduchosť používania na dosah ruky

Funkcia pracovných makier umožňuje 
používateľom nahrať a opätovne 
používať kľúčové sekvencie na 
zrýchlenie často používaných operácií

Prispôsobte 
si domovskú 
obrazovku  
a umiestnite 
najčastejšie 
používané 
funkcie na dosah 
ruky pre rýchlu  
a efektívnu prácu.

QWERTY 
klávesnica na 
zjednodušenie 
zadávania údajov 
a e-mailových 
adries.  

Zdokonalená funkcia 
pomocníka prináša užitočné 
grafické a textové vysvetlenia 
priamo na displeji

Špecializované tlačidlá vás 
rýchlo a priamo prenesú 
do požadovaného režimu 
prevádzky.

Uložte a prezerajte si 
prichádzajúce faxy ešte pred 
vytlačením a šetrite papier

sXP (smart Extendable Platform) v srdci vašej obchodnej produktivity

Zariadenia radu MC800 sú vybavené sXP, otvorenou platformou s cieľom zjednodušiť vaše dokumentovo intenzívne 
obchodné procesy.

Táto platforma postavená na webových službách umožňuje bezproblémovú integráciu týchto multifunkčných tlačiarní 
s vašim systémom alebo riešeniami 3. strán, napríklad SENDYS Explorer, PaperCut MF a Drivve Image. Tým je zaistené, že 
digitalizácia dokumentov, distribúcia, riadenie a výkon je efektívne vykonaný a realizovaný.

Smart pracovný tok dokumentov

sXP
•	OCR textu
•	Čítanie údaje 

čiarového kódu
•	Pridávanie meta dát 

napr. číslo faktúry

• Faktúry
• Zmluvy
• Objednávky
• Životopisy
• Záznamy pacientov

Skenovanie Správa

Firemná back-end  
 databáza

E-mailERP

DMS Priečinok

Cloud FTP



Dôraz na životné prostredie

V rámci Charty firemného správania 
skupiny OKI spoločnosť neustále 
prehodnocuje svoje úsilie na 

zabezpečenie environmentálne vhodných riešení 
pre svojich zákazníkov: 

■  Naše produkty sú navrhnuté a vyrobené 
postupmi so zníženým vplyvom na životné 
prostredie.

■  Jedným z našich strategických cieľov je zvýšenie 
množstva recyklovateľných hardvérových 
produktov a spotrebného materiálu.

■  Cítime zodpovednosť za vykonávanie nášho 
podnikania spôsobom prijateľným z hľadiska 
životného prostredia, ktorý prispieva k ochrane 
miestnych spoločenstiev.

OKI's Green Leaf symbol, ktorý sa nachádza na 
všetkých výrobkoch a obaloch, predstavuje náš 
celkový záväzok na zber, recykláciu  
a environmentálne procesy.

Záruka 3 rok

Naše zariadenia sú vyrobené podľa 
najvyšších štandardov kvality  
a technológie, čo potvrdili aj nezávislé 

testy. Sme takí presvedčení o vysokej kvalite 
našich výrobkov, že vám ponúkame rozšírenie 
štandardnej záruky na 3 roky bez dodatočného 
príplatku. Jednoducho zaregistrujte váš produkt 
do 30 dní od nákupu. Ďalšie informácie nájdete na 
adrese: WWW.OKI.SK/WARRANTY

Vysoké rozlíšenie farieb (High 
Definition Color)

High Definition Color je OKI vlastná 
jedinečná sada trhom definovaných hardvérových 
a softvérových technológií. Spoločne tieto 
komponenty zaručujú špičkovú farebnú tlač 
– jednoducho, inteligentne a s dokonalými 
výsledkami. 

30 rokov s technológiou LED 

OKI bolo priekopníkom v rozvoji 
digitálnej technológie LED tlačiarne pred 30 
rokmi. Táto inovácia poskytuje vysoké rozlíšenie 
tlače - pre presnejšie, úchvatné vytlačené 
dokumenty. Aj vďaka tejto digitálnej technológii 
LED sú naše tlačiarne kompaktné, šetrné  
k životnému prostrediu a sú energeticky efektívne 
pomocou podstatne menšieho množstva surovín 
vo výrobnom procese a spotrebujú menej energie. 
LED tlačové hlavy nemajú žiadne pohyblivé časti, 
vďaka čomu sú naše LED tlačiarne robustné  
a extrémne spoľahlivé.
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Špecialisti na firemnú tlač 

Divízia tlačiarní spoločnosti OKI je globálna značka pre firemných zákazníkov poskytujúca nákladovo 
efektívne, profesionálne tlačové riešenia priamo v spoločnosti, ktoré sú určené na zvýšenie efektívnosti 
pre dnešné aj budúce potreby podnikov a ich pracovné postupy. Ako priekopníci v oblasti inovatívnych 
technológií – od digitálnej LED tlače až po technológiu vysokého rozlíšenia farieb – máme portfólio 
cenami ovenčených produktov a riešení, ktoré umožňujú podnikom vytvárať živé a kvalitne vytlačené 
obrazové komunikačné materiály pri zachovaní rozpočtovej flexibility.
Spoločnosť OKI ponúka kompletný sortiment farebných a čiernobielych tlačiarní a multifunkčných 
zariadení formátu A3 a A4 pre pracovné skupiny a podniky všetkých veľkostí s mimoriadne výkonnými 
možnosťami manipulácie s médiami. Náš sortiment tlačových riešení ďalej dopĺňajú naše faxové tlačiarne, 
tlačiarne pre predajne a ihličkové tlačiarne. Tieto najlepšie produkty vo svojej triede sú navrhnuté na 
jednoduché používanie a bezproblémové využívanie úloh tlače priamo vo vašej spoločnosti.

OKI EUROPE (CZECHIA, 
SLOVAKIA & HUNGARY)
Futurama Business Park 
Sokolovska 668/136d,  
186 00 Praha 8  
Czech Republic
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