
Maximální výkonnost. Minimální námaha.
Správný krok pro vaše podnikání

A4	 3

Široký	rozsah	podporovaných	médií	 3

Černobílý	tisk	 3

Tisk,	kopírování,	skenování,	faxování*	 3

1 – 10 a více uživatelů 3

Řada MB400

MB460 3-v-1
MB470 4-v-1
MB480 4-v-1
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	 		 Životní	prostředí

	 		 V	souladu	s	“Charter	of	Corporate	

	 		 Conduct”	skupiny	OKI	neustále	

revidujeme naši snahu poskytovat našim zákazníkům 

ekologická	řešení:	

■  Produkty OKI jsou navrženy a vyráběny s ohledem 

na snížení dopadu na životní prostředí.

■ Jedním z našich strategických cílů je zvýšení 	

	 objemu	našich	recyklovatelných	hardwarových		

 produktů a spotřebního materiálu. 

■   Cítíme zodpovědnost za vedení našeho podnikání 

ekologickým způsobem, za zachování a ochranu 

životního prostředí a za veškeré aktivity naší 

společnosti.

Symbol zelenÈho listu, kter˝ najdete na vöech prod

uktech a obalech, p¯edstavuje celkov˝ z·vazek OKI 

Printing Solutions k ekologickÈmu chov·nÌ.

	 		 Energy	Star

	 		 Naše	tiskárny	a	multifunkční	zařízení	

z	 		 ískaly	označení	Energy	Star	za	pomoc	při	

odstraňování	energetického	odpadu	prostřednictvím	

mimořádně energeticky účinných designů: 

Spotřebovávají méně energie na provádění běžných 

úkolů. Nejsou-li tato zařízení používána, automaticky 

se přepnou do úsporného režimu. Vlastnosti produktu 

jako například oboustranný tisk ještě více omezují 

plýtvání energií a papírem. 

	 Unikátní	-	3letá	záruka

	 Naše	produkty	vyrábíme	podle	

 nejpřísnějších norem jakosti a pomocí 

nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé 

zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik 

přesvědčeni, že vám nabízíme bezplatné prodloužení 

standardní záruční doby o polovinu, tedy na 3 roky.  

Stačí si zaregistrovat produkt do 30 dnů od koupě	

a	budete	mít	nárok	na	tuto	naši	jedinečnou	nabídku.

Další	informace	naleznete	na:		

www.oki.cz/zaruka
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Specialisté	na	firemní	tisk	

OKI Printing Solutions je globální business-to-business značka zaměřená na vytváření cenově výhodných 

profesionálních	řešení	pro	tisk	přímo	v	kanceláři,	která	jsou	určena	pro	zvýšení	efektivity	firem	a	jejich	pracovních	

toků. Jako průkopníci v inovativních tiskových technologiích, od digitální LED po High Definition Colour, disponujeme 

portfoliem oceňovaných produktů a řešení, která firmám umožňují dosáhnout působivé a kvalitní tištěné komunikace 

při	zachování	flexibility	rozpočtu.

OKI Printing Solutions představuje úplnou řadu barevných a černobílých tiskáren a MFP formátů A4 i A3 pro pracovní 

skupiny a firmy všech velikostí s vynikajícími možnostmi manipulace s médii. Naši řadu tiskových řešení doplňují 

jehličkové tiskárny, faxy a tiskárny POS. Tyto ve své třídě nejlepší produkty jsou navrženy pro snadný kancelářský tisk.



	 	

	 Rychlost	tisku	(A4)		 28	stran	za	minutu	

	 Doba	tisku	první	stránky	 5,5	vteřin	

	 Kvalita	tisku	 2400 x 600 dpi (MB460) 	
  Skutečné rozlišení 1200 x 1200 dpi (MB470, MB480)

	 Emulace	 PCL5e, PCL6, SIDM (MB460) 	
  PCL5e, PCL6, SIDM, PostScript3 (MB470, MB480)

	 Vstup	skenovaných		 Automatický podavač dokumentů na 50 listů (ADF),  
	 dokumentů	 plochý	skener

	 Skenování	do		 FTP,	e-mailu,	TWAIN,	CIFS	

V OKI víme, že od nového multifunkčního výrobku očekáváte 

maximální	výkonnost	a	minimální	náročnost	na	osvojení	si	toho,	

jak produkt funguje. Předpokládáte, že výrobek bude fungovat 	

od prvního okamžiku a vaše investice se vám přitom skutečně 

vrátí.

Jinými slovy potřebujete jeden z našich nejnovějších 

multifunkčních produktů pro černobílý A4 tisk z řady MB400.

Můžete si vybrat ze tří modelů. Každý z nich má různou úroveň 

funkcí a všechny modely zaručují snadné použití, zvýšení 

produktivity díky možnosti zapojení zařízení do sítě, oboustranný 

tisk a samozřejmě také mimořádně spolehlivou digitální 

technologii	tisku	LED	společnosti	OKI.

	

Správná volba pro vaše podnikání 
K dosažení maximální výkonnosti si vyberte ten pravý model, který 

bude	respektovat	vaše	potřeby	na	tisk,	kopírování,	skenování		

a	faxování*.

Multifunkční zařízení série MB400 nabízí rychlost tisku 28 stran 	

za	minutu,	skutečné	rozlišení	1200	dpi,	integrovaný	fax*,	

zásobník s kapacitou až 1 110 listů a tonery až na 12 000 stran.

Špičkový	černobílý	tisk

MB480	

Tisk,	kopírování,	
skenování,	faxování

kapacita	papíru		
530 + 50 listů  

MB470	

Tisk,	kopírování,	
skenování,	faxování

kapacita	papíru		
250 + 50 listů 

	 	

Rychlost	faxu*	 ITU-T G3 (Super G3) 33,6.kbps, 	
  3 sekundy/stránka 

Stránková	paměť	faxu*	 4MB (cca 200 stran)

Paměť	 Standardně: 64MB; 	
  max: 320MB 

Duplexní	jednotka	 Standardně

2.	zásobník	 Volitelně (530 listů)

Tonery	 3 500; 7 000 stran (MB460, MB470)	
  3 500; 7 000; 12 000 stran (MB480)	

* Není k dispozici u MB460.

MB460		
Tisk,	kopírování,	

skenování

kapacita	papíru		
250	+	1	list		

Stručný přehled vlastností řady MB400

Udělejte	ten	správný	
krok	ve	vašem	podnikání	
s	řadou	MB400

Maximální	spolehlivost

Zařízení řady MB400 se vyznačují 

kompaktním	provedením,		

které	nabízí	výborné	funkce		

pro snadné používání. V kombinaci 

s mimořádně spolehlivou digitální 

technologií	tisku	LED	tak	nabízí	

výjimečnou	hodnotu	za	danou	

cenu. Vzhledem k tomu, že zařízení 

nemají téměř žádné pohyblivé 

části,	nedochází	k	opotřebení	

a pravděpodobnost potřeby 

servisních zásahů je minimální. 

O vysoké kvalitě našich produktů 

jsme přesvědčeni natolik, že 

nabízíme bezplatné prodloužení 

standardní	2leté	záruční	doby		

o polovinu, tedy na 3 roky.

■	 	Kompaktní,	pevný,	spolehlivý	

design založený na více než 	

30 letech zkušeností.

■	 Digitální	tiskové	hlavy	LED		

 se zárukou na pět let.

■	  Prodloužená 3letá záruka, servis 

přímo	u	zákazníka.

Vysoká	výkonnost	

Řada MB400, standardně vybavena 

síťovým připojením, zvýší 

produktivitu	celého	vašeho	týmu		

a	zaručí	prvotřídní	výsledky		

za	přijatelnou	cenu.	Vysoká	rychlost	

tisku	a	kopírování,	oboustranný	

tisk	a	rozšiřitelný	podavač	spolu	

s	vysokokapacitním	spotřebním	

materiálem	zajistí	trvalou	

produktivitu každé menší kanceláři 

nebo pracovní skupině.

■	 	Vysoká	rychlost	tisku	28	stran	

za minutu, první strana již za 5,5 

vteřin.

■	 Automatický	oboustranný	tisk		

	 jako	standard.

■	 Tonery na 3 500, 7 000 a   

	 dokonce	12	000	stran.

■	  Podavač s kapacitou až 1 110 

listů.

Jednoduché	používání

Modely řady MB400 umožňují 

souběžné zpracování úloh, a tak 

mohou všichni uživatelé tisknout, 

kopírovat,	skenovat	a	faxovat*	

přesně ve chvíli, kdy potřebují.

■	 Nástroj	Network	Set	Up		

 umožňuje rychlou a snadnou  

 instalaci a správu v síťovém   

	 prostředí.

■	 Černobílé	a	barevné	skenování		

	 přímo	do	FTP,	e-mailu,	TWAIN,		

	 CIFS.

■	 	Zabudovaná	podpora	LDAP	

integruje	vaše	kontakty	a	e-maily	

ze	stávajícího	adresáře.

Unikátní	softwarové	nástroje

Řada MB400 přichází se sadou 

nástrojů, které vám pomohou 

využít tyto spolehlivé multifunkční 

tiskárny ještě efektivněji.

■	 	Nuance	PaperPort	a	OmniPage	

zefektivňují	elektronickou	

distribuci	informací	a	usnadňují	

zpracování,	sdílení	a	archivaci	

dokumentů.

■	 Nástroj	PrintSuperVision		 	

 umožňuje vašemu IT správci   

	 snadnou	a	pohodlnou	dálkovou		

	 správu	zařízení.

■	  Print Control umožňuje snadnou 

správu používání tiskárny 	

a řízení nákladů.


