
MB260 přináší malým a domácím kancelářím 
3 funkce v kompaktním designu. Černobílá 
multifunkce tiskne a kopíruje rychlostí  
20 stran za minutu. Díky možnosti barevného  
a černobílého skenování lze navíc snadno uložit 
veškeré důležité dokumenty v elektronické 
podobě.  

K funkcím tisku, kopírování a skenování získáte 
zdarma i sadu užitečného softwaru, bezplatně 
také můžete prodloužit záruku na 3 roky. To vše 
v kombinaci s příznivými provozními náklady činí 
z MB260 výhodnou investici. 

 

Snadné ovládání všech funkcí

•    Jednoduchá instalace i obsluha

•    Digitální kopírování včetně funkcí zvětšení/
zmenšení a několikanásobných kopií

•    Podpora celé řady médií jako jsou adresní 
štítky, polepy CD, dopisní papíry a obálky

•    Užitečný přední USB port, na který lze skenovat 
nebo z něj tisknout

•    Volitelně možnost bezdrátového tisku pro větší 
flexibilitu na pracovišti

•    Kompaktní design na pracovním stole

•    Kapacita až 250 listů papíru

•    Snadno vyměnitelný vysokokapacitní toner

Využijte multifunkci na maximum

•    Snadná správa archivovaných informací 
a zvýšená produktivita – naskenované 
dokumenty lze snadno sdílet prostřednictvím 
uživatelsky vstřícného rozhraní softwaru 
PaperPort®

•    K dispozici je on-line podpora multifunkce  
„Ask OKI – Zeptejte se OKI“ 

MB260 
tisk, kopírování  

a skenování 

formátu A4

MB260 

Profesionální tisk, kopírování  
a skenování na vašem stole 
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Černobílé multifunkční zařízení MB260
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MB260
Objednací kód 01238601
Rychlost tisku  
a zpracování dat

Rychlost tisku A4 20 stránek za minutu
Doba pro vytištění 1. stránky 13 sekund
Doba pro zahřátí 21 sekund
Rychlost procesoru 100 MHz
Hostitelský USB port Tisk přímo z předního hostitelského USB portu

Skenování Typ: Barevné a černobílé; Rozlišení: 600 x 600 dpi (optické),  600 x 2400 dpi (interpolované); Rychlost: 3,9 sekundy z plochy skeneru;  
Barevná hloubka: 36 bitů a 256 úrovní šedi; Vstup dokumentů: Plochý skener; Kontrast: sedmiúrovňové nastavení;  

USB host: Skenování přímo na přední USB port; Skenování do: PC s dodaným softwarem PaperPort®, TWAIN
Kopírování Výstup první kopie: 13 sekund; Rychlost: 20 kopií za minutu; Rozlišení: 600 x 600 dpi; Zmenšení/zvětšení: 25% až 400%;  

Maximum kopií: 99; Duplexní kopírování: Manuální
Kvalita tisku Rozlišení 600 x 600 dpi
Kompatibilita Emulace GDI

Rozhraní USB, hostitelský USB port, volitelně WiFi 802.11b/g
Kompatibilita s OS1 Windows® 2000 SP3, XP, Vista 32/64; Windows Server 2003 pouze pro tisk; MAC OS (10.3-10.5), Linux
Správa přístupu Ochrana heslem pro řízení přístupu a zámek klávesnice

Paměť RAM 32 MB
Stránková paměť 2 MB

Softwarové nástroje1 Správa dokumentů PaperPort®

Manipulace s papírem Kapacita papíru Až 250 listů
Velikost papíru Zásobník: A4, A5, B52, B62, Multifunkční podavač: A4, A5, B52, B62, fólie, obálky, pohlednice,  

uživatelská velikost: (šířka 90 - 148 mm, délka 216 - 356 mm)
Gramáž papíru Zásobník: 60 – 105 g/m2, Multifunkční podavač: 52 – 162 g/m2 
Výstup papíru 50 listů potiskem dolů

Provozní podmínky Teplota/vlhkost (provozní) 10°C – 32°C / 20% – 80% r. v.
Teplota/vlhkost (skladování) -20°C – 40°C / 20% – 80% r. v.
Hlučnost Provozní: 53 dB (A) nebo méně; pohotovostní stav: 30 dB (A) nebo méně; úsporný režim: bez akustického hluku

Požadavky na napájení Napájecí zdroj 220–240 V +/- 10%; 50/60 Hz +/-3%
Příkon Provozní 340 W; pohotovostní stav 13 W; úsporný režim 10 W

Rozměry (VxŠxH) 344 x 447 x 386 mm
Hmotnost3 11,6 kg
Pracovní cyklus Tiskové zatížení  (průměrné) 1 500 - 2 000  stránek za měsíc
Záruka 2 roky v servisu, po registraci produktu 3 roky4

Příslušenství Bezdrátová LAN Volitelně (01240101)

1 Viz nejnovější verze ovladačů a utilit na www.oki.cz
2 Pouze tisk
3 Včetně spotřebního materiálu
4 Více informací naleznete na www.oki.cz/zaruka, www.oki.sk/zaruka

Specifikace mohou být změněny bez upozornění. Berou se na vědomí všechny ochranné známky.

Z důvodu ochrany vašeho zařízení byl tento model navržen pro provoz pouze s originálním spotřebním materiálem OKI, který lze 
identifikovat podle ochranných prvků. Jakýkoliv jiný spotřební materiál než originální (i v případě označení “kompatibilní”), může 
způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního 
materiálu OKI.

* Toner: stran A4 dle ISO/IEC 19752, při dodání tiskárny 2 000 stran dle ISO/IEC 19752

Spotřební materiál

Popis Životnost (stránek) Objednací kód
Toner a válec* 3 000 01239901

5 500 01240001
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Oki Systems 
(Czech and Slovak), s. r. o.
Pobřežní 3
186 00  Praha 8
Česká republika
tel.: +420 224 890 158 
fax: +420 222 326 621
www.oki.cz, www.oki.sk


