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MC160n 
Síťová tiskárna, kopírka,  

skener a fax

Nová MC160n síťová multifunkční 
tiskárna je tou správnou volbou pro 
jakoukoliv malou kancelář. Kompaktní, 
jednoduše ovladatelné a cenově dostupné 
zařízení, které vám poskytuje funkce 
tisku, kopírování, skenování a faxování. 
Neobsahuje zbytečně drahé funkce navíc, 
které využijí jen větší pracovní skupiny.

Rozlišení tisku 1200 x 600 dpi je ideální 
pro běžné tiskové úlohy a rychlost 
černobílého tisku 20 stran za minutu 
je dostatečná pro bezpečné pokrytí 
požadavků několika uživatelů připojených 
v síti. Navíc multifunkce dokáže vytisknout 
až 5 barevných stran za minutu, a tak 
můžete využít výhod stylových barevných 
firemních dokumentů.

Správa dokumentů se stává snadnější 
také díky paletě skenovacích funkcí 
(síťový sken do e-mailu, FTP, SMB a dále 

na paměťovou kartu USB nebo TWAIN 
skenování do počítače). Rušné kanceláře 
mohou zvýšit kapacitu zásobníku papíru 
až na 700 listů nebo dokonce využít 
oboustranný tisk a kopírování díky 
volitelné duplexní jednotce.

Všechny potřebné funkce 
•  Tisk, kopírování, skenování a faxování 

– vše v jednom zařízení
•  Kompaktní design, který se hodí do 

malých kanceláří
•  Rychlost tisku a kopírování 20 A4 stran 

za minutu černobíle, 5 A4 stran za 
minutu barevně

•  Rozlišení 1200 x 600 dpi
•  Přední LCD displej pro intuitivní 

ovládání

Ideální pro malé pracovní skupiny
•  Plně síťová multifunkce 

•  Zachyťte, uložte a sdílejte rukopisné 
poznámky díky jednoduchému 
skenování do e-mailu, FTP, SMB, na 
paměť USB nebo TWAIN skenování 
do počítače

•  Volitelně druhý zásobník zvyšuje 
kapacitu papíru až na 700 listů

•  Kapacita toneru až 2500 černobílých 
(1500 barevných) stran

•  Volitelně duplexní jednotka pro 
oboustranný tisk, který snižuje 
spotřebu papíru

•  Certifikace Energy Star



Barevná multifunkční tiskárna MC160n
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MC160n
Objednací kód 44292403
Rychlost tisku a zpracování dat Rychlost tisku A4 5 barevných, 20 černobílých stran za minutu

Doba tisku 1. stránky 14 s černobíle, 23 s barevně
Doba zahřívání do 35 sekund z úsporného režimu
Rychlost procesoru 120 MHz

Skenování Rozlišení: 600 x 600 dpi; Vstup dokumentů: automatický podavač dokumentů na 35 listů, plochý skener;  
Formát: PDF, TIFF, JPEG; Adresář: LDAP, 220 e-mailových adres, 30 FTP nebo SMB adres;  

Skenování do: FTP, USB paměť, E-mail, TWAIN, SMB
Kopírování Výstup 1. kopie: 23  sekund černobíle, 52 sekund barevně; Rychlost kopírování: až 20 černobílých kopií za minutu a až 5 

barevných kopií za minutu; Rozlišení: až 600 x 600 dpi; Zmenšení/zvětšení: 50 - 400 %; Maximum kopií: 99
Faxování Rozhraní:  RJ11 x 2 (Linka/Tel), PSTN, PBX linka; Rychlost modemu: ITU-T G3(Super G3) 33,6 kb/s, 3 s/stránka;  

Rychlé vytáčení: 220 rychlých voleb; Skupiny: až 20 skupin; Stránková paměť: 6 MB (cca 384 stránek pro příjem a odesílání)
Správa dokumentů Nuance PaperPort 11.2SE, OmniPage 4.2SE
Kvalita tisku Rozlišení 1200 x 600 dpi
Kompatibilita Emulace Hostitelský tiskový systém (GDI)

Rozhraní Vysokorychlostní USB 2.0 a 10/100Base-TX Ethernet
Kompatibilita s OS1 Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / 2003 x64 / Server 2008 / Server 2008 x64 / 

Vista / Vista x64; Mac OS X 10.3.0 - 10.5.7
Softwarové nástroje1 Template Manager2, OKI LPR, TWAIN driver, Setup Utility, Scanner Utility, Fax printer driver
Paměť RAM Standardně: 128 MB
Manipulace s papírem Kapacita papíru 1. zásobník: 200 listů gramáže 80 g/m2; Automatický podavač dokumentů: 35 listů gramáže 80 g/m2;  

Volitelný 2. zásobník: 500 listů gramáže 80 g/m2

Velikosti papíru 1. zásobník: A4, A5, B5, letter, legal, uživatelská velikost (92 - 216 mm x 184 - 356 mm);  
Automatický podavač dokumentů: A4, letter, legal, uživatelská velikost (140 - 216 mm x 149 - 356 mm);  

Volitelný 2. zásobník: A4; Volitelná duplexní jednotka: A4

Gramáž papíru 1. zásobník: 60 až 209 g/m2;  Automatický podavač dokumentů: 50 až 110 g/m2; Volitelný 2. zásobník: 60 až 90 g/m2;  
Volitelná duplexní jednotka: 60 až 90 g/m2

Výstup papíru 100 listů potiskem dolů
Provozní podmínky Teplota/vlhkost (provozní) 10°C až 35°C (doporučeno 15°C až 25°C) / 15% až 85% r.v. (doporučeno 35% až 70% r.v.)

Teplota/vlhkost (skladování) -10°C až 40°C, 10% až 90% r.v.
Požadavky na napájení Napájecí zdroj Jednofázové střídavé napětí 220 - 240 V, frekvence 50/60Hz +/-10%

Příkon Běžný 560 W, nejvyšší 1060 W, pohotovstní stav 200 W (průměr), úsporný režim <14 W
Hlučnost Provozní: max 55 dB (A), pohotovostní stav: 38 dB (A) nebo méně, úsporný režim: úroveň pozadí
Rozměry (VxŠxH) 432 x 405 x 427 mm
Hmotnost3 Cca 20,8 kg
Pracovní cyklus Měsíční zatížení Maximální: 35 000 stránek/měsíc; Průměrné: 500 - 2 000 stránek/měsíc
Záruka 2 roky v servisu, po registraci produktu 3 roky4

Příslušenství Duplexní jednotka O (44244801)
2. zásobník papíru O (44244901) 

O Volitelně (objednací kód)
1 Viz nejnovější verze ovladačů a utilit na www.oki.cz 
2 Pouze Windows 
3 Včetně spotřebního materiálu
4 Více informací naleznete na www.oki.cz/zaruka, www.oki.sk/zaruka

Spotřební materiál

Popis Životnost* (stránek) Objednací kódy
Tonery 2 500 cyan (C): 44250723    žlutý (Y): 44250721 

magenta (M): 44250722     černý (K): 44250724

1 500 cyan (C): 44250719     
magenta (M): 44250718   žlutý (Y): 44250717 

Obrazový válec Až 45 000 černobílých stránek 
nebo až 11 250 barevných stránek 44250801

* Všechny tonery: strany A4 při 5% pokrytí.  Při dodání tiskárny 500 barevných stránek (cyan/magenta/žlutá) při 
5% pokrytí a 1000 černobílých stránek při 5% pokrytí
Válec: stránky A4, průměrná životnost

Z důvodu ochrany vaší tiskárny 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.

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


