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Specialist in zakelijk afdrukken
OKI Printing Solutions is een wereldwijd actief bedrijf dat zich inzet om interne rendabele, professionele
afdrukoplossingen voor ondernemingen te creëren die er speciaal op zijn gericht de efficiency van hun
bedrijfsactiviteiten en werkstroom niet alleen nu, maar ook in de toekomst te verhogen. Als pionier op het gebied
van innovatieve afdruktechnologieën – van digitale LED tot High Definition Color – hebben we een portefeuille met
bekroonde producten en oplossingen. Deze stellen bedrijven in staat zelf hun zakelijke communicatie te produceren met
een superieure afdrukkwaliteit, vooral voor wat betreft afbeeldingen en levendigheid, zonder een grote aanslag op hun
budget te maken.
OKI Printing Solutions heeft een volledig assortiment kleuren- en monochroomprinters en MFP’s voor A4- en A3formaat voor werkgroepen en bedrijven van elke grootte. Ze bieden fantastische mogelijkheden voor het verwerken
van verschillende media. Onze reeks afdrukoplossingen wordt daarnaast nog gecomplementeerd door onze
faxen en matrixprinters. Deze producten, die de beste in hun soort zijn, zijn speciaal ontworpen met het oog op
gebruikersvriendelijkheid om het u gemakkelijker te maken intern aan uw afdrukbehoeften te voldoen.

Energy Star

Milieuvriendelijk

Om te proberen de wereldwijde
klimaatverandering terug te dringen zijn de drie
belangrijkste productielocaties van OKI Printing
Solutions – in Ayutthaya (Thailand), Shenzen (China)
en Fukushima (Japan) – waar printers en MFP’s voor
onze Europese en andere mondiale markten worden
geproduceerd “CarbonZero” gekwaliﬁceerd. Dit
initiatief sluit aan bij onze inzet om de totale
CO2-uitstoot te verminderen, met als doel in 2012
een vermindering van zes procent te hebben bereikt.
Dit doel is conform de klimaatdoelstellingen van de
Verenigde Naties. Wij hebben via co2balance
geïnvesteerd in diverse compensatieprojecten om
de uitstoot van deze fabrieken te compenseren,
waardoor ze “CarbonZero” gekwaliﬁceerd zijn.

JAAR

Gewoon uniek – 3 jaar garantie bij
registratie on-site
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Onze apparaten zijn geproduceerd
volgens de hoogste normen op het gebied van
kwaliteit en technologie, die door onafhankelijke tests
bewezen zijn. In feite zijn we zo overtuigd van de hoge
kwaliteit van onze producten dat we u een verlenging
van de standaardgarantietermijn tot 3 jaar aanbieden
– gratis! Om in aanmerking te komen voor dit unieke
aanbod hoeft u uw product alleen maar binnen 30
dagen na aankoop te registreren op www.oki.nl. Alles
gedekt door OKI! Ga voor meer informatie naar:
www.oki.nl/garantie
High Definition Color
High Definition Color is een eigen,
unieke combinatie van OKI Printing
Solutions van marktbepalende hardware- en
softwaretechnologieën. Samen leveren ze weergaloze
kleurenprints op ... eenvoudig, slim en perfect.

Optimaliseer de efficiency van uw bedrijf
met multifunctioneel printen

Fantastische kleuren beginnen bij
OKI Printing Solutions

20 jaar LED Technologie

Hoofddorp
Postbus 690, 2130 AR
Hoofddorp
Telefoon: 023 – 5563 740
Fax: 023 – 5563 750
E-mail: info@oki.nl
www.oki.nl
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Veel verschillende media
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Kleur en monochroom
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Printen, kopiëren, scannen, faxen a
1-10 gebruikers
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OKI Printing Solutions is pionier in de ontwikkeling van digitale LED technologie in printers, inmiddels al meer dan 20
jaar geleden. Deze innovatie zorgt voor hoge resolutie afdrukken, alsook voor meer accurate en kwalitatief hoogwaardig
gedrukte documenten. Dankzij deze digitale LED technologie zijn onze printers compact, milieu- en energievriendelijk.
Daarnaast worden ze gebouwd met aanzienlijk minder grondstoffen en verbruiken ze minder energie. LED printkoppen
hebben geen bewegende delen, waardoor onze LED printers robuust en zeer betrouwbaar zijn.

Oki Systems (Holland) b.v.
Neptunusstraat 29, 2132 JA
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Productielocaties “CarbonZero”
gekwalificeerd
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Het groene pictogram met een blaadje van OKI
Printing Solutions, dat u op al onze producten en
verpakkingen aantreft, vertegenwoordigt onze
volledige inzet voor milieuvriendelijke processen,
zoals inzamelen en recyclen.
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Bij het ontwerpen en produceren van de producten
van OKI Printing Solutions is vermindering van het
milieueffect een kernpunt.
■ Het verhogen van het aantal van onze apparaten
en verbruiksmaterialen dat gerecycled kan worden
is een van onze strategische doelstellingen.
■ Wij voelen ons ervoor verantwoordelijk onze
activiteiten op milieuvriendelijke wijze uit
te voeren, zodat we kunnen bijdragen aan het
milieubehoud en activiteiten binnen onze
plaatselijke gemeenschappen.
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■

Onze printers en MFP’s hebben de
Energy Star gekregen, omdat ze door hun
energie-efﬁciënte ontwerp verspilling van energie
helpen terugdringen: Ze verbruiken minder energie bij
het uitvoeren van hun standaardfuncties. Als ze niet in
gebruik zijn, gaan ze automatisch in de energiespaarstand staan, terwijl functies zoals dubbelzijdig printen
de verspilling van energie en het papierverbruik nog
verder verminderen.
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Als onderdeel van de bedrijfsgedragscode
van de OKI Group evalueert OKI Printing
Solutions continu de stappen die zij onderneemt om
haar klanten milieuvriendelijke oplossingen te bieden:
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Professionele en efficiënte verwerking
verbetert de productiviteit van uw bedrijf

Snelle, effectieve verwerking van documenten

Gebruiksvriendelijke functies voor meer efficiency
De MC561dn zit vol handige en
tijdbesparende functies die uw efficiency en
de gebruiksvriendelijkheid verbeteren. Door
het grote LCD-display en het gemakkelijk
te begrijpen en eenvoudig te gebruiken
bedieningspaneel met one-touchtoetsen
is de MC561dn een waardevolle aanwinst
voor iedereen in uw team. Daarnaast zijn er
verbruiksmaterialen met een grote capaciteit
verkrijgbaar, die uw kosten verlagen en uw
efficiency verhogen.

gebruik van de ProQ2400-technologie

De snelle MC561dn, die erop gemaakt is
te presteren, geeft HD-kleurenafdrukken
en documentenbeheer aan uw werkgroep.
Voor een optimale werking kunt u printen,
kopiëren, scannen en faxen combineren met
de unieke software van OKI. De ProQ2400technologie zorgt voor consistente, uitstekende
kleurresultaten, en doordat u bovendien veel
verschillende media kunt gebruiken, hebt u
de mogelijkheid zelf uw marketingmateriaal
te produceren. Omdat u ook snel en efficiënt
dubbelzijdig kunt printen, kopiëren en scannen,

en de single-pass, digitale LED-

wordt uw productiviteit optimaal.

printtechnologie, plus de mogelijkheid

• Digitale LED-technologie voor printen,
kopiëren en scannen levert uitstekende
resultaten en een exceptionele
afdrukkwaliteit op

Met de MC561dn multifunctional

kopiëren en scannen, de duplexfunctie

(MFP) komt het zelf produceren van

en de automatische omgekeerde

professioneel uitziende documenten

documenteninvoer (R-ADF) als standaard

binnen het bereik van elke drukke

brengt de MC561dn uw verbruiks- en

werkgroep. Deze compacte en

energiekosten omlaag, terwijl uw

ergonomisch ontworpen desktop-MFP

efficiency optimaal is.

is voorzien van eenvoudig te gebruiken
bedieningspaneel en hulpprogramma’s
waarmee u uw documenten effectief
en efficiënt kunt beheren, zodat u
productiever en professioneler kunt
werken.

Dankzij de uitstekende kwaliteit en
helderheid van de kleuren door het

van veel verschillende media gebruik

Documenten snel en efficiënt kunnen

te maken, kunt u zelf professioneel

verwerken is een essentieel vereiste voor

uitziende documenten produceren die

elk soort bedrijf. Door de combinatie van

aan de steeds hogere vereisten van uw

digitale LED-technologie voor het printen,

bedrijf voldoen.

• Eenvoudig te gebruiken bedieningspaneel,
met one-touchtoetsen voor printen, kopiëren,
scannen en faxen vergemakkelijken het gebruik
• LCD-display van 9 cm voor betere zichtbaarheid
van de menu’s en duidelijkere navigatie met de
geavanceerde functies

• Snel en eenvoudig dubbelzijdige documenten
kopiëren, scannen en faxen met de
automatische handinvoer voor 50 vel

• Handig rechtstreeks printen vanaf of scannen
naar USB-stick via USB-host

• Standaard uitgerust met duplexeenheid

• Scannen naar e-mail, netwerk-PC of USB
bespaart tijd

• Printsnelheden tot 30 ppm en een korte tijd
tot de eerste afdruk van slechts 7,5 seconden
• Supersnel faxen verzenden en ontvangen met
de Super G3-faxfuncties

• Geïntegreerde LDAP biedt rechtstreeks
toegang tot contact- en e-mailgegevens in een
bestaande directoryserver; dat bespaart tijd en
zorgt voor een betrouwbaardere levering

• ProQ2400-multileveltechnologie voor
topresultaten, resolutie van 1200 x 600 dpi

• Verbruiksmaterialen voor 5000 pagina’s voor
hogere productiviteit en lagere kosten

• Veelzijdig in mediagebruik: van A6 tot

Uw energiekosten gaan omlaag

1200 mm lange banners; papiergewicht
tot 220 g/m²
• Hulpprogramma’s Colour Correct en Colour
Swatch voor een betere kleuraanpassing en
-kwaliteit om professionele documenten te
produceren
• Met Template Manager 4.0 van OKI kunt
u eenvoudig en handig een hele reeks
bijzondere documenten opmaken en printen,
zoals visitekaartjes, labels en banners

De MC561dn combineert vier functies in één
apparaat. Dat betekent een verlaging van uw
energieverbruik, het vrijmaken van waardevolle
kantoorruimte en een vermindering van uw
effect op het milieu. De intelligente functies,
zoals de ECO-modus en slaapstand, zorgen in
combinatie met de duplexfunctie voor printen,
kopiëren en scannen voor een optimale
productiviteit en dragen bovendien bij aan een

• Met Automated Delivery kunnen ontvangen
e-mails of faxen naar bepaalde e-mailadressen
of mappen worden doorgestuurd, zodat ze
daar direct bekeken kunnen worden

• De ECO-modus past het energieverbruik
automatisch aan, waarmee u kosten bespaart
en het milieu spaart
• De slaapstand bespaart u geld door het
energieverbruik te reduceren tot minder dan
1.5 W

• Met de in uw netwerk geïntegreerde 10/100
Ethernetkaart kunnen meerdere gebruikers
toegang krijgen, en dat bespaart kosten

• De duplexfunctie voor printen, kopiëren
en scannen vermindert het papier- en
energieverbruik

• Met het Qwerty-toetsenbord kunnen
e-mailadressen rechtstreeks worden ingevoerd
voor een snelle verwerking

• Kopiëren en scannen met een instant LEDlichtbron voor een stabieler en duurzamer
energiegebruik

• Met Secure Print kunnen vertrouwelijke
documenten ook vertrouwelijk blijven

Eenvoudig te gebruiken hulpmiddelen
De meegeleverde hulpprogramma’s en
geïntegreerde hulpfuncties geven u het beheer
in eigen hand. U krijgt nog meer waar voor uw
geld! Met deze hulpmiddelen kunt u het gebruik
van het apparaat en de toegang van gebruikers
beheren, de verwerking van uw documenten
stroomlijnen en bestanden beter in uw netwerk
verspreiden en archiveren. De MC561dn heeft
een volledige netwerkfunctie en kan dus voor
meerdere gebruikers dienstdoen, zodat u uw
kosten verlaagt en uw efficiency verhoogt. Via
het standaardtoetsenbord (Qwerty) kunnen emailadressen rechtstreeks worden ingevoerd
wanneer u scans wilt verzenden. Dat is vooral
handig als u met strakke deadlines te maken

• Met Colour Access Policy Manager (CAPM)
kan de toegang van gebruikers beheerd en
bewaakt worden
• Met PrintSuperVision kunnen uw
netwerkprinters realtime bewaakt en beheerd
worden en kunnen rapporten worden gemaakt
• Met Print Control kunnen uw printkosten en
het verbruik worden beheerd
Technologie waar u op kunt bouwen
De MC561dn is gebaseerd op onze digitale LEDtechnologie die zichzelf bewezen heeft en al
ruim 20 jaar betrouwbare kwaliteitsafdrukken
oplevert. Daarom bieden wij een 3-jarige
garantie, on-site. De MC561dn met zijn singlepass technologie blijft presteren, keer op keer.

heeft.

• 3-jarige garantie voor een veilige investering

• Met Nuance PaperPort kan hardcopy naar
digitale inhoud worden geconverteerd

• Gemakkelijk te vervangen toners en één
drum voor een optimale capaciteit van de
verbruiksmaterialen

• Met Nuance OmniPage kunnen documenten
naar bewerkbare elektronische bestanden
worden geconverteerd

• Duurzame onderdelen en solide ontwerp

• Met Job Programs kunnen regelmatig gebruikte
instellingen worden geprogrammeerd voor
hergebruik om tijd te besparen

lagere belasting van het milieu en een hogere
nettowinst.

MC561dn
Printen, kopiëren,
scannen, faxen

Qwerty-toetsenbord
maakt het e-mailen van
scans veel gemakkelijker

Overzicht kenmerken MC561dn
Printsnelheid (A4)

26 ppm kleur; 30 ppm mono

Tijd tot eerste afdruk

8 seconden kleur; 7,5 seconden mono

Afdrukkwaliteit

ProQ2400-multileveltechnologie,
1200 x 600 dpi

Printertalen

PCL 6 (XL 3.0 en PCL 5c) PostScript 3-emulatie,
SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)

Documenteninvoer
scanner

50 vel automatische omgekeerde documenteninvoer
(R-ADF), flatbed scanner

Scannen naar

FTP, HTTP, USB-stick, e-mail, TWAIN, CIFS

Faxsnelheid

ITU-T G3 (Super G3) 33.6 kbps,
3 sec./pag.

Paginageheugen fax

4 MB (ca. 200 pagina’s)

Papierinvoer

350 vel, 80 g/m²

Papiergewichttot

220 g/m²

Afmetingen (HxBxD)

444 x 427 x 509 mm

Geheugen

Standaard RAM: 256 MB; max. RAM: 768 MB
(optioneel 256 MB of 512 MB DIMM)
standaard SDHC-geheugenkaart: 4 GB

