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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 zeleného listu, který najdete na všech 

produktech a obalech, představuje celkový závazek 

OKI Printing Solutions k ekologickému chování.

	 		

	 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

	 		 High	Definition	Color

   High Definition Color je jedinečný soubor  

   hardwarových a softwarových technologií 

od OKI Printing Solutions. Výsledkem součinnosti 

těchto technologií je nepřekonaný barevný tisk - 

jednoduchý, inteligentní a s dokonalými výsledky.

Jedinečné	barvy	od	
OKI	Printing	Solutions
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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.



Kompaktní barevná multifunkce 
pro malou pracovní skupinu

A4 3

Široký rozsah podporovaných médií 3

Barevně, černobíle 3

Tisk, kopírování, skenování, faxování* 3

1 - 5 uživatelů 3

Řada MC300
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MC350 3-v-1
MC360 4-v-1



Řada MC300 přináší vysokou kvalitu barev 

a skutečnou multifunkčnost jednotlivcům 

i malým pracovním skupinám.

Pořízení i provoz produktů této řady je 

výjimečně cenově dostupný a produkty 

jsou natolik kompaktní, že se hodí 

do jakéhokoli pracovního prostoru. 

Instalace a obsluha jsou tak snadné, že 

jakýkoliv uživatel je velmi rychle schopen 

tisknout, kopírovat, skenovat a faxovat* s 

vynikajícími výsledky.

Vysoce spolehlivá jednoprůchodová 

digitální LED technologie a přímý průchod 

papíru zaručují mimořádnou spolehlivost 

a výkon, na které se vaše firma 

může spolehnout.

Všestranné,	snadno	ovladatelné,	
barevné	multifunkční	tiskárny	
pro	vytíženou	pracovní	skupinu

MC360

Atraktivní a snadno ovladatelný ovládací panel



Stručný přehled funkcí řady MC300  

 Rychlost	tisku	(A4) 12 str./min. barevně / 16 str./min. černobíle (MC350) 
  16 str./min. barevně / 20 str./min. černobíle (MC360)

 Doba	tisku	první	stránky 15 vteřin barevně / 12 vteřin černobíle (MC350) 
  12 vteřin barevně / 10 vteřin černobíle (MC360)

 Kvalita	tisku		 Víceúrovňová technologie	ProQ2400, 1200 x 600dpi

 Emulace		 Hostitelský tiskový systém

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

 Skenování	do FTP, USB paměti, e-mailu, TWAIN, CIFS

	 MC360	
Tisk, kopírování, skenování, fax

MC350		
Tisk, kopírování, skenování

  

Rychlost	faxu* ITU-T G3 (Super G3) 33.6kbps,   
  3 sekundy/str.

Stránková	paměť	faxu* 4MB (cca 200 stran)

Kapacita	papíru až 251 listů s gramáží 80 g/m2

Gramáž	 až 203 g/m2

Rozměry	(v	x	š	x	h) 521 x 447 x 547mm

Paměť Standardně: 128MB (64MB vlastní + 64MB DIMM);  
  volitelně: 320MB (64MB vlastní (+ 256MB DIMM)

* Pouze MC360.

Profesionální	kvalita	dokumentů

S řadou MC300 jsou výtisky, skeny, 

kopie a faxy* ostřejší, barevnější 

a kvalitnější, všechny vytvořené 

dokumenty působí profesionálně.

■	  Díky víceúrovňové technologii tisku 

ProQ2400 poskytují zařízení řady 

MC300 ostřejší detail a kontrast, 

obrázky jsou živější a text jasnější.

■	  Jednoprůchodový digitální LED 

tisk a mikrojemný High Definition 

toner zaručí hlubší barvy a lesklejší 

povrch.

■	  Režim Photo Enhance je zárukou 

působivých obrázků a diagramů 

i na běžném kancelářském papíru.

■	  Automatická kalibrace barev 

zajišťuje konzistentní výsledky 

po celou dobu životnosti tiskárny.

■	 Přední softwarové aplikace  

 zefektivňují elektronickou  

 distribuci informací, usnadňují  

 zpracování dokumentů a sdílení 

 a archivaci souborů. 

 · Nuance PaperPort snadno  

  převede tištěné dokumenty  

  do digitální podoby  

 · Nuance OmniPage převede  

  dokumenty do jednoduše  

  editovatelných elektronických 

  souborů 

Splní	všechny	firemní	požadavky

MC350 a MC360 vám poskytnou 

veškeré požadované funkce přesně 

tam, kde je nejvíce potřebujete.

■	  Malé rozměry umožňují její snadné 

umístění na pracovní plochu nebo 

na vhodné centrální místo 

pro sdílené využití, jelikož oba 

modely jsou síťové.

■	 MC360 uspokojí veškeré   

 požadavky celého týmu na tisk,   

 kopírování, skenování a faxování*. 

 Schopnost zpracovávat více úloh  

 zároveň zvyšuje produktivitu,  

 neboť můžete skenovat a faxovat*,  

 i když právě probíhá tisk.

■	  Automatický podavač na 50 listů 

podporuje kopírování, skenování 

a faxování* bez nutnosti vaší 

přítomnosti a umožňuje vám 

tak vrátit se k vašim stěžejním 

pracovním úkolům.

■	 Dodávaný software, jako například  

 Template Manager 3.0, umožňuje  

 firmám produkovat přímo 

 v kanceláři vysoce profesionální  

 dokumenty od vizitek až 

 po 1200mm bannery* s pomocí  

 sady předdefinovaných šablon. To  

 vše uspoří náklady na tištěné 

 firemní  materiály.

Jednoduché	používání

Díky intuitivnímu ovládacímu panelu 

má každý v týmu snadný přístup k celé 

sadě funkcí kopírování, skenování  

a faxování*.

■	  Řada MC300 umožňuje přímé 

skenování v síti bez potřeby 

dalšího softwaru nebo lokálně 

připojeného počítače.

■	  Skenování do různých míst včetně 

e-mailu, FTP, CIFS & USB.

■	  Zabudovaná podpora LDAP 

umožňuje integraci kontaktů 

a e-mailů ze stávajícího adresáře, 

čímž šetří váš čas a zvyšuje 

spolehlivost výstupu dokumentů.

■	  Nástroj Network Set Up umožňuje 

rychlou a snadnou instalaci v síti. 

■	  Nástroj PrintSuperVision umožňuje 

vašemu IT správci snadnou 

a pohodlnou dálkovou 

správu zařízení.

Prověřená	spolehlivost	

MC350 a MC360 využívají 

jednoprůchodovou LED technologii 

společnosti OKI, která je prokazatelně 

spolehlivější než alternativní 

technologie.

■	  Ultra spolehlivé digitální tiskové 

hlavy LED neobsahují žádné 

pohyblivé části a platí na ně 

celoživotní záruka.

■	 Přímý průchod papíru nabízí  

 vynikající rychlost tisku 

 a spolehlivost  při zachování 

 vysoké kvality.

■	 Prodloužená 3letá záruka přímo 

 u zákazníka při registraci do 30  

 dnů od data nákupu.


