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MC800-serien

A3/A4 a

Farve/sort/hvid a

Dupleksudskrivning, kopiering, scanning, fax a

Udskriver A6 til 210 x 1.321 mm op til 256 g/m2 a

1-30+ brugere a

UDskrivning sCAn FAXkOPi nETvÆrk

Den alsidige smart MFP (Multi Funktions 
Printer) sikrer problemfri integration af dine 
dokumentarbejdsgange

N
ÅR

 D
U REGISTRERER DIT PRODUKT

www.oki.dk/garanti

ÅRS
GARANTI



2

Alsidig smart A3 MFP farve printer med en 
enestående ydeevne, kvalitet og problemfri 
integration i dokumentarbejdsgangen
MC800-serien kombinerer pålideligheden fra OKI's prisbelønnede, digitale 
LED-printteknologi med omfattende kopifunktioner i én hurtig og brugervenlig 
enhed, som sikrer enestående udskrifts- og kopieringskvalitet samt omfattende 
scannings- og dokumenthåndtering.

Oki's smart Extendable Platform (sXP) sikrer, at MC800-serien er kernen i din 
dokumentarbejdsgang med en letanvendelig, brugertilpasset 7” touch screen til 
styring af enheden og samtlige dokumentfunktioner.

stor udskriftsvolumen og kopiering håndteres nemt af MC800-serien med hastigheder 
på op til 35 sider/min. og en maksimal papirkapacitet på over 2.000 ark fra 5 separate 
bakker. To udskriftsbakker sikrer, at job hurtigt kan sorteres, og den indbyggede 
hæftemaskine gør det nemt at fremstille dokumenter. For yderligere sikkerhed kan du 
få glæde af Oki's unikke 3-års garanti uden ekstra omkostninger ved at registrere dit 
produkt inden for 30 dage efter købet.

MC800-serien sikrer en enestående værdi og leverer ekstra ydeevne til krævende 
arbejdsgrupper uden at gå på kompromis. 

MC800-serien
Kort oversigt over 
funktioner

Konfiguration dupleks, 
netværksforbundet

dupleks, 
netværksforbundet,

kabinet, bakke 2

dupleks, 
netværksforbundet,

bakke 2, 3 og 4

dupleks, 
netværksforbundet

dupleks, 
netværksforbundet,

kabinet, bakke 2

dupleks, 
netværksforbundet,

bakke 2, 3 og 4

Printhastighed A4: 23 sider/min. i farve og sort/hvid 
A3: 13 sider/min. i farve og sort/hvid

A4: 35 sider/min. i farve og sort/hvid
A3: 20 sider/min. i farve og sort/hvid

Tid til første udskrift 14 sekunder 9,5 sekunder

Tid til første kopi 14,5 sekunder 10 sekunder

Papirkapacitet 400 935 2.005 400 935 2.005

MC853dn MC853dnct MC853dnv MC873dn MC873dnvMC873dnct

MC853

Denne kompakte og effektive smart MFP med 
fremragende udskriftskvalitet og kopifunktionalitet 
har lave driftsomkostninger og de samme funktioner 
som dyrere enheder, og er det perfekte valg for 
din arbejdsgruppe. Det brugervenlige og fuldt ud 
brugertilpassede betjeningspanel betyder, at hele 
arbejdsgruppen kan gøre brug af den fremragende 
ydeevne.

MC873 

Med hurtigere udskrivnings- og kopieringshastighed 
og forbrugsstoffer med højere kapacitet er MC873 den 
ideelle løsning til de mest krævende arbejdsgrupper.  
Med en udskrivningshastighed på op til 35 sider/min.  
og kun 9,5 sekunder til første udskrift i farve og  
sort/hvid kan større arbejdsgrupper nemt bruge MC873. 
Få brugerindgreb og lavere samlede driftsomkostninger 
sikrer sammen med det brugervenlige betjeningspanel,  
at hele arbejdsgruppen bliver mere produktiv og effektiv. 

Inkl.: 

dn (dupleks og 

netværkstilslutning), dnct 

(dupleks, netværksforbundet, 

kabinet og ekstra papirbakke), 

dnv (dupleks, netværksforbundet, 

papirbakke 2, 3 og 4)

MC800-serien har 
valgmuligheder 
og en fleksibilitet, 
der egner sig til 
forskellige behov
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Omkostningsbesparende 

højkapacitetstonere

Højkapacitetstonere 

mindsker 

driftsomkostninger samt 

brugerindgreb.

Praktisk hæftemaskine

Praktisk indbygget 

hæftemaskine for nem 

færdigbehandling.

Fleksibel mediehåndtering

Udskriv på en lang række 

medieformater og -vægte, 

lige fra A6 til 1,3 m lange 

bannere og op til 256 g/m2, 

med automatisk registreren-

de 100-arks multifunktions-

papirindføringsbakke (MPT)

Brugervenlig og nem at 

betjene 

Brugertilpasset 7” LCD 

touch screen, intuitivt 

menusystem og forbedret 

hjælpefunktion. Læg hyppigt 

anvendte funktioner på 

startskærmbilledet for hurtig 

og nem adgang.

Automatisk 

dupleksudskrivning, kopiering, 

scanning og fax som standard 

Automatisk dobbeltsiddet 

scanning (rADF) til 

enkel, effektiv og 

omkostningsbesparende 

håndtering af flersidede, 

enkelte og dobbeltsidede 

dokumenter.

Enestående funktioner til opfyldelse  
af dine daglige udskrivnings-, 
kopierings-, scannings- og faxbehov

Perfekt til udskriftsjob med 

store mængder

Med en papirkapacitet 

på op til 2.005 ark* kan 

du håndtere dit behov 

for udskrivning af store 

mængder internt.

*MC853dnv og MC873dnv
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Funktionalitet, som 
giver dig forbedret 
produktivitet og 
dokumentarbejdsgange
MC 800-serien har brugervenlige og 
intuitive skærme og giver dig enestående 
udskriftskvalitet med ekstra funktioner 
som kopiering, scanning og fax. 
Med funktioner som IPsec, krypteret 
Secure Print og autentificering er både 
effektivitet og sikkerhed indbygget.

Fax

scan

kopi

udskriv

Adresse 
etiketter

Bannere/regneark/Gantt-diagrammer

Foldere Klistermærker Præsentationer Breve

fax til

e-mail

internet

computer

Dobbeltsidet

Enkeltsidet

Udskrivning

Leverer enestående farver med en imponerende 
hastighed 

• Udskrivning i farve og sort/hvid i høj opløsning til 
professionelle forretningsdokumenter

• Udskrivningshastighed på op til 35 sider/min. og 9,5 sekunder 
til første udskrift – perfekt til udskriftsjob, hvor tidsforbruget er 
afgørende

• Dupleksudskrivning som standard – reducerer papirforbruget 
og gør det muligt at producere forretningsdokumenter internt

• Meget pålidelig digital LED-printteknologi

• krypteret secure Print til beskyttet udskrivning for at sikre, at 
dokumenter forbliver fortrolige

• Papirkapacitet på op til 2.005 ark holder brugerindgreb på et 
minimum

• Automatisk registrerende multifunktionsbakke til udskrivning 
på en lang række medieformater og -vægte
 

Fax

Forbedret faxfunktion med super g3-hastighed for 
effektiv dokumenthåndtering

• super g3-hastighed gør det muligt at sende og modtage fax 
ved høj hastighed

• Fax dokumenter direkte fra eller til din pc

• videresend faxer til en anden faxmaskine, netværksmappe eller 
direkte til en e-mailadresse

• Automatisk fjernelse af kanter renser billeder

• Bloker uønskede faxer for at reducere 
udskrivningsomkostningerne

• gem, og se indgående faxer på en 7"-skærm før udskrivning for 
at spare papir

• spar tid med op til 40 ettrykstaster og 1.000 hurtigopkald for 
at hente hyppigt anvendte numre frem



5

Alle modeller leveres med en 100-arks 
automatisk dokumentindføring med 
bagudkørsel (RADF) som standard til 
hurtig og nem kopiering, scanning og 
fax af dobbeltsidede dokumenter.

Automatisk 
dupleksudskrivning, 
kopiering, scanning og fax

Kopiering af id-kort

EnkeltkopierKollationerede 
kopier

Id-kort

FTP

Scan til

USB netværksmappe e-mail lokal pc ekstern 
scanning

FTP-mappe

Scanning

HD LED-farvescanner forbedrer dokumentarbejdsgangen

• Hurtige scanningshastigheder op til 50 billeder/min.

• 100-arks rADF håndterer flersidede, enkelte og dobbeltsidede 
dokumenter så let som ingenting

• UsB og netværks-TWAin-scanning

• gem scanningsindstillingerne for gentagne opgaver

• LDAP giver direkte adgang til kontakt- og e-mailoplysninger 
fra en eksisterende biblioteksserver, sparer tid og forbedrer 
pålideligheden af dokumentleveringen

• Job Build-funktion muliggør scanning af en række forskellige 
dokumenter for at oprette én enkelt dokumentudskrivning

• scan direkte til: UsB, netværksmappe, e-mail, FTP-server,  
lokal pc og ekstern scanning til hurtig og alsidig 
dokumentlagring og -håndtering

• scanningseksempel for: e-mail, fælles mappe, UsB

• Fjernelse af tomme sider – springer blanke sider over ved 
scanning

Kopi

LED-scanning og -udskrivning leverer fremragende 
kopikvalitet for klare, præcise og hurtige resultater

• Flersidede dokumenter, enkelt- eller dobbeltsidede, håndteres 
med lethed

• Hurtige kopiudskrifter i høj kvalitet med op til 35 kopier/min.

• Job Macro-funktion giver brugeren mulighed for programmering 
af hyppigt anvendte kopiindstillinger

• kopiering af id-kort for simpel kopiering af dobbeltsidede id-kort 
på et enkelt ark

• Fjernelse af baggrund giver brugeren mulighed for at eliminere 
elementer kopieret fra glaspladen eller mediet på udskriften

• Dokumenthåndtering sorterer automatisk dokumenter med flere 
sider og sparer dig for tid

• Fjernelse af tomme sider – springer blanke sider over ved 
kopiering

enkelt- eller dobbeltsidet 
farve

enkelt- eller dobbeltsidet 
sort/hvid
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Giver forbedret 
effektivitet og reduceret 
miljøpåvirkning
MC800-serien er nogle af de mest 
miljøbevidste A3 MFP-farveprintere 
på markedet og konsoliderer flere 
funktioner i én effektiv enhed, så din 
virksomhed reducerer mængden af 
energiforbrug, påvirkningen af miljøet 
og de løbende udgifter.

Konsolidering af flere enheder  
i en enkelt enhed

samling af flere enheder i én effektiv 
enhed reducerer:
• Energiforbrug – sparer penge og 

miljøbelastning
• Forbrug af forbrugsstoffer

Reducerer strømforbruget

• Baseret 100 % på LED-teknologi,  
der generelt forbruger mindre energi

• Dyb dvaletilstand – reducerer 
energiforbruget til mindre end 3 W 

Dupleksudskrivning, kopiering,  
og fax som standard

• reducerer papirforbruget
• gør det muligt at udskrive 

professionelle dokumenter internt

Reducerer tonerforbruget

• Tonersparefunktion – reducerer den 
mængde toner, der bruges, når der 
udskrives udkast eller dokumenter 
til internt brug

Udskrivning på farten med mobiludskrivning

Oki bringer mobiludskrivning til arbejdspladsen gennem innovation og teknologi. Mange af vores produkter, 
herunder MC800-serien, er nu kompatible med mobiludskrivningsprogrammer, som giver dig mulighed for at udskrive 
direkte fra din mobilenhed via trådløse netværk.

MC800-serien er klar til google Cloud Print og er kompatibel med AirPrint fra Apple inc, hvilket gør det muligt at udskrive  
fra et hvilket som helst sted i verden, uden at skulle oprette forbindelse direkte til en udskrivningsenhed.

Du kan få flere oplysninger om mobiludskrivning ved at besøge vores webside på www.okieurope.com/mobileprinting

smartPrintSuperVision (sPSV) 

Til styring og kontrol af netværksbaserede 
printere og MFP'er

Med en stærk rapporteringsstruktur giver 
Printsupervision it-medarbejdere mulighed 

for at håndtere enheder og fejlsøge eventuelle problemer 
uden indgriben fra brugerne, hvilket giver fuldstændig 
kontrol og synlighed for alle printere, uanset mærke eller 
model, på tværs af netværket.

Giver synlighed og kontrol af 
organisationens udskriftsforbrug

Få indsigt og kontrol over forbrug inden 
for organisationen, så du har mulighed for 

at begrænse adgangen til enkeltpersoner eller grupper og 
administrere udskrivning og kopiering inden for definerede 
omkostningsgrænser. sPsv giver dig også mulighed for at 
rapportere på tværs af netværket, at indsamle oplysninger om 
mængde, papirstørrelse, medietype og brug af forbrugsstoffer.

ABBYY FineReader Sprint

ABBYY Finereader® hjælper dig med at oprette 
rediger- og søgbare filer fra papirdokumenter, 

PDF-filer eller digitale fotos, så du sparer tid og slipper for 
at genindtaste dokumenter.

• rediger et scannet dokument eller en PDF-fil, og opret 
nye dokumenter til redigerbare filer uden at skulle 
genformatere struktur, tabeller, kolonner, skrifttyper og 
størrelser i dine dokumenter.

• søg og arkivér dokumenter, så de hurtigt og praktisk kan 
hentes, ved at konvertere dem til søgbare PDF- og PDF/A-
formater.

• konverter dokumenter til mobilvenlige formater, perfekt 
til brug med e-bogslæsere, tablets eller smartphones.

SENDYS Explorer LITE

Med sEnDYs Explorer kan brugerne 
konvertere dokumenter og sende eller 

uploade dem til en bestemt lokation og få adgang 
til, redigere, udskrive, hente og dele filer med større 
fleksibilitet.

• Dokumentfangst: Fra MFP, smartphone/tablet, 
webinterface og e-mail.

• Dokumentkonvertering: Omdan scannede dokumenter  
til en lang række redigerbare formater.

• Dokumentkerne: Distribuer scannede filer.
• Udskriv: Alle dokumenter, der er scannet eller hentet fra 

skyen direkte fra MFP'ens kontrolpanel, smartphone/
tablet eller webinterface. 

Oki leverer en softwarepakke, der er tilgængelig for Oki smart MFP-kunder, uden ekstra 
omkostninger 
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Anvendelsesmulighederne for MC853 og MC873 er yderligere forbedret med en brugervenlig 7" LCD-touch screen.

Giver dig lettilgængelig brugervenlighed

Job Macro-funktionen giver brugerne 
mulighed for at registrere og genbruge 
indtastninger, så ofte anvendte 
handlinger er hurtigere at udføre

Skræddersy 
din startskærm, 
og læg hyppigt 
anvendte 
funktioner lige 
ved hånden, så 
du kan arbejde 
hurtigt og 
effektivt.

QWERTY-
tastatur for 
at forenkle 
indtastning af 
oplysninger og 
e-mailadresser. 

Forbedret 
hjælpefunktion for 
praktisk, visuel grafik 
og tekstvejledning

Brugertilpassede 
betjeningsknapper fører 
dig hurtigt og direkte til 
den ønskede driftstilstand

Gem og se indgående 
faxer før udskrivning for 
at spare papir

sXP (smart Extendable Platform) er omdrejningspunktet i din virksomhed

MC800-serien leveres med sXP, en åben platform til at strømline dine dokumentintensive forretningsprocesser.

Denne webservicebaserede platform giver problemfri integration af smart MFPer med dit skræddersyede system eller 
tredjepartsløsninger, f.eks. sEnDYs Explorer, PaperCut MF og Drivve image. Det sikrer, at din dokumenthentning, 
-distribution, -styring og -output udføres effektivt og implementeres på en sådan måde, at det forbedrer dine medarbejderes 
produktivitet.

Smart Dokument Workflow

sXP
•	OCR text capture
•	Læs Stregkodedata
•	Tilføj Metadata, 

f.eks. fakturanummer

• Fakturaer
• Kontrakter
• Indkøbsordrer
• CV'er
• Patientoptegnelser

Scanning Håndtér

 Virksomhedsdatabase

E-MAILERP

DMS Mappe

Cloud FTP



OKI og miljøet

som del af Oki-koncerens Charter of 
Corporate Conduct, gennemgår Oki 

Printing solutions løbende indsatsen med at 
tilbyde miljøbeviste løsninger til sine kunder: 

■  vores produkter er designet og fremstillet med 
tanke på at reducere påvirkningen af miljøet.

■  Forøgelse af antallet af vores hardwareprodukter 
og forbrugsstoffer, der genbruges, er ét af vores 
strategiske mål.

■  vi føler os ansvarlige for at lede vores 
virksomhed på en miljømæssig forsvarlig måde, 
ved at bidrage til bevaring og aktiviteter i vores 
lokalsamfund.

Oki Printing solutions symbol, det grønne 
blad, findes på alle produkter og emballager 
der repræsenterer vores samlede engagement 
i indsamlings-, genbrugs- og miljømæssige 
processer.

Energy Star

vores printere og MFP'er har fået Energy 
star ved at bidrage til eliminering 

af energispild gennem designs, der udnytter 
energien effektivt. De bruger mindre energi til 
at udføre almindelige opgaver. når de ikke er i 
brug, går de automatisk i strømsparetilstand, og 
produktfunktioner såsom dupleksudskrivning 
reducerer yderligere spild af energi og 
papirressourcer.

3 års garanti

vores enheder er designet til de højeste 
kvalitets- og teknologistandarder, 

hvilket er blevet bekræftet af uafhængige test. 
vi er så overbeviste om vores produkters høje 
kvalitet, at vi tilbyder dig en udvidelse af standard 
garantiperioden til 3 år – helt gratis! registrér 
blot dit produkt inden for 30 dage efter købet. 
Yderligere oplysninger får du ved at besøge:  
www.oki.dk/garanti

HD-farve

HD-farve (High Definition) er Oki Printing 
solutions' eget enestående sæt af 

trendsættende hardware- og softwareteknologier. 
Disse komponenter leverer tilsammen uovertruffen 
farveudskrivning, enkelt, intelligent og med 
perfekte resultater. 

20 år med LED-teknologi 

Oki var pionerer inden for udviklingen 
af digital LED-teknologi i printere for mere end 
20 år siden. Denne udvikling sikrer udskrifter i 
High Definition – og giver dermed enestående og 
præcise print. Takket være denne prisvindende 
digitale LED-teknologi er vores printere kompakte, 
miljøvenlige og energieffektive, idet der benyttes 
væsentligt mindre råmaterialer til fremstillingen, 
og fordi de bruger mindre energi. LED-
printerhoveder har ikke bevægelige dele, hvilket 
gør vores LED-printere robuste og meget pålidelige.
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Specialister i udskrivning til virksomheder 

Okis printerafdeling er et globalt business-to-business-varemærke, dedikeret til fremstilling af 
omkostningsbesparende, interne og effektive udskrivningsløsninger, som er designet til at øge 
effektiviteten i nutidens og fremtidens virksomheder og deres arbejdsgange. som pioner i innovative 
printteknologier fra digital LED til HD-farve har vi et sortiment af prisbelønnede produkter og løsninger, der 
sætter virksomheder i stand til at opnå både image-fokuserede, livagtige kommunikationer i kvalitetsprint 
og fleksibilitet i budgettet.

Oki har en komplet serie af A3- og A4-farve og sort/hvid printere samt MFPer til arbejdsgrupper og alle 
størrelser virksomheder med enestående mediehåndteringskapaciteter. Derudover fuldender vores fax, 
POs og matrix-printere vores serie af udskriftsløsninger. Produkter, der er bedst i sin klasse, er designet til 
at være let anvendelige, hvilket gør arbejdet med udskrivning internt nemmere.

OKI Systems (Denmark) A/S

Herstedøstervej 27

2620 Albertslund

Danmark

salg: T +45 43 66 65 30

F +45 43 66 65 90

www.OKI.DK
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