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De MC800-serie multifunctionals, waarin onze bekroonde technologie geïntegreerd is, geeft elk bedrijf meerwaarde. Deze solide en 

betrouwbare producten geven u de veelzijdige mogelijkheden om op A4- of A3-formaat te printen, kopiëren, scannen en faxen in diepe 

HD-kleuren, zodat u steeds professioneel uitziende documenten kunt produceren.

Met de MC800-serie heeft u indrukwekkende printsnelheden tot 26 ppm in kleur en 34 ppm monochroom en kunt u op veel verschillende 

grote en kleine media printen. Zo maakt u zelf allerlei soorten documenten en marketingmateriaal, en dat betekent minder kosten voor 

uitbesteding van werk en meer efficiency.

Deze ergonomische apparaten maken gebruik van onze betrouwbare digitale LED-printtechnologie, die zichzelf ruimschoots bewezen 

heeft, en ze zitten boordevol kenmerken en functies die de productiviteit van uw werkplek verhogen. Bijvoorbeeld gebruiksvriendelijke 

interfaces, dubbelzijdig printen, kopiëren en scannen, HD-kleuren, faxen, scannen naar bestanden, e-mail of USB, evenals geavanceerde 

controle- en beveiligingsfuncties – allemaal standaard aanwezig.

De betaalbare multifunctionals van deze serie brengen het beheer van documenten niet alleen binnen handbereik van de werkgroep, 

maar helpen uw bedrijf ook de efficiency te verhogen en op zowel investerings- als overheadkosten te besparen.

Of u nu een klein of middelgroot bedrijf bent of een werkgroep op afstand, de MC800-serie biedt u een betrouwbaar, professioneel 

beheer van uw kleurendocumenten dat aansluit op uw zakelijke behoeften, en bovendien een driejarige garantie bij registratie van uw 

printer on-site.

De multifunctionele kleurenprinter voor  
A4 en A3 die uw bedrijf meerwaarde en veelzijdigheid geeft

MC851 – voor bedrijven waar wat minder wordt geprint

Voor bedrijven waar wat minder wordt geprint en waar de kosten in de 

hand moeten worden gehouden is de MC851 een perfecte keuze. U heeft 

het profijt van een kleinere investering zonder daarbij af te doen aan een 

consistent hoge afdrukkwaliteit plus alle functies en voordelen die uw 

bedrijf meerwaarde geven.

Kleinere investering

Printsnelheden tot 22 ppm in kleur en 34 ppm mono

•

•

MC861 – voor bedrijven waar wat meer wordt geprint

Voor meer veeleisende werkgroepen of bedrijven waar wat meer 

wordt geprint is de MC861 ideaal. U heeft het profijt van hogere 

printsnelheden, een consistent hoge afdrukkwaliteit en lagere aanschaf- 

en gebruikskosten.

High capacity tonercartridges

Printsnelheden tot 26 ppm in kleur en 34 ppm mono

•

•



 Print-/kopieersnelheid  A4: kleur 26 ppm, mono 34 ppm 
  A3: kleur 15 ppm, mono 17 ppm (MC861) 
  A4: kleur 22 ppm, mono 34 ppm 
  A3: kleur 12 ppm, mono 17 ppm (MC851)

 Afdrukkwaliteit ProQ2400-multileveltechnologie, resolutie van 1200 x 600 dpi

 Printertalen PCL 6 en PCL 5c (Windows), PostScript (Windows/Mac)

 Documenteninvoer  Automatische omgekeerde documenteninvoer (R-ADF)    
 scanner voor 50 vel, flatbed scanner

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

 Paginageheugen fax 16 MB – circa 1024 pagina’s

Afmetingen (HxBxD)  MC851dn/MC861dn: 699 x 565 x 658 mm 
MC851cdtn/MC861cdtn: 1130 x 845 x 766 mm 
MC851cdxn/MC861cdxn: 1130 x 845 x 766 mm

Duplexeenheid Standaard

Geheugen Standaard: 512 MB; Max.: 768 MB

Harddisk Standaard: 40 GB

2e lade + hoog kabinet Standaard: MC851cdtn/MC861cdtn; 
  Optioneel: MC851dn/MC861dn

2e/3e lade Standaard: MC851cdxn/MC861cdxn; 
+ laag kabinet Optioneel: MC851dn/MC861dn

Overzicht kenmerken MC851 en MC861

MC851dn/ 
MC861dn 

duplexeenheid, 
netwerkfunctie,  
400 vel in totaal

 MC851cdtn/ 
MC861cdtn 

duplexeenheid, 
netwerkfunctie,  
2e lade + hoog  

kabinet,  
930 vel in totaal

 MC851cdxn/ 
MC861cdxn 

duplexeenheid, 
netwerkfunctie,  

2e/3e lade + laag 
kabinet,  

1460 vel in totaal

Functies die uw bedrijf meerwaarde geven

In de MC800-serie zijn veel verschillende 

functies en toepassingen geïntegreerd die 

niet alleen bijdragen aan een beter beheer en 

betere afdrukresultaten van uw documenten, 

maar ook aan een hogere productiviteit van uw 

werkgroep, met als gevolg een beter rendement 

en tijdbesparing.

Gebruiksvriendelijk LCD-display met een-

voudige navigatie voor geavanceerde functies 

Plus one-touchtoetsen voor printen, kopiëren, 

scannen en faxen voor een eenvoudigere 

interactie

Scannen naar USB-stick via USB-port is 

eenvoudig

Scannen naar client, e-mail, netwerk-PC of 

USB bespaart tijd

Standaard met faxfunctie, met de mogelijk-

heid tot papierbesparing door rechtstreeks 

vanaf een computer te faxen

Binnenkomende faxen kunnen naar een e-

mailadres worden doorgestuurd, waardoor u 

op papier bespaart en de werkstroom van de 

documenten efficiënter maakt

Geïntegreerde LDAP biedt rechtstreeks 

toegang tot contact- en e-mailgegevens in 

een bestaande lijst; dat bespaart tijd en zorgt 

voor een betrouwbaardere verzending van de 

documenten

Met Job Programs kunnen gebruikers tijd be-

sparen door regelmatig gebruikte instellingen 

voor hergebruik te definiëren

Met Job Interrupt wordt de printwachtrij 

tijdelijk op de pauzestand gezet, zodat aan 

dringende taken voorrang kan worden ge-

geven zonder de werkstroom te ontregelen

•

•

•

•

•

•

•

•

Met Secure Print worden gegevens ver-

sleuteld, zodat vertrouwelijke documenten 

beveiligd worden totdat er bij de printer een 

wachtwoord wordt ingevoerd 

Eenvoudig te gebruiken hulpmiddelen

Ter ondersteuning van de diverse functies van de 

MC800-serie zijn er verschillende meegeleverde 

hulpprogramma’s die u het beheer in eigen 

hand geven, en dus een hogere productiviteit 

en lagere kosten voor ondersteuning opleveren. 

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.

Met Colour Access Policy Manager (CAPM) kan 

de toegang van gebruikers bewaakt worden

Met PrintSuperVision kunnen uw netwerk-

printers realtime bewaakt en beheerd worden 

en kunnen rapporten worden gemaakt

Met Print Control kunnen uw printkosten en 

het verbruik worden beheerd

Door TWAIN in te schakelen kan geïntegreerd 

worden gescand binnen imaging programma’s

Met Nuance PaperPort kan hardcopy naar 

digitale inhoud worden geconverteerd

Met Nuance OmniPage kunnen documenten 

naar bewerkbare elektronische bestanden 

worden geconverteerd

Keer op keer  
professioneel uitziende documenten 

Met de MC800-serie kunt u op professioneel 

niveau printen, kopiëren, scannen en faxen in 

HD-kwaliteit. U krijgt een scherper en kleurrijker  

 

 

•

•

•

•

•

•

•

resultaat, een kwaliteitsafdruk van elk document 

dat u produceert. En bovendien kunt met de 

MC800-serie op veel verschillende media 

printen, van cd-labels tot aan banners. Wat wilt 

u nog meer?

Flexibel in het gebruik van media, met maxi-

maal 4 papierladen en media van A6-formaat 

tot 1200 mm lange banners en zwaarder gr. 

papier tot aan 200 g/m² via de handinvoer

Snel en eenvoudig dubbelzijdige documenten 

kopiëren, scannen en faxen met de R-ADF voor 

50 vel

Standaard uitgerust met duplexeenheid voor 

dubbelzijdig printen

ProQ2400-multileveltechnologie voor topre-

sultaten, resolutie van 1200 x 600 dpi

Hulpprogramma’s Colour Correct en Colour 

Swatch voor een betere kleuraanpassing  

en kwaliteit om professionele documenten te 

produceren

Met Template Manager van OKI kunt u een-

voudig en handig een hele reeks bijzondere 

documenten opmaken en printen, zoals 

visitekaartjes, labels en banners

Technologie waarop u kunt bouwen

De MC800-serie maakt gebruik van de bekroonde 

LED-technologie van OKI, en is daardoor 

betrouwbaar, solide en gebruiksvriendelijk.

Duurzame onderdelen en solide ontwerp

Bij registratie online een 3-jarige garantie om 

uw investering zeker te stellen

•

•

•

•

•

•

•

•



Specialist in zakelijk afdrukken

OKI’s printerdivisie is een wereldwijd actief bedrijf dat zich inzet om interne rendabele en 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 heeft een volledig assortiment kleuren- en monochroomprinters en MFP’s voor A4- en A3-formaat 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, 

de beste in hun soort, zijn speciaal ontworpen met het oog op gebruiksvriendelijkheid om het u gemakkelijker te maken 

intern aan uw afdrukbehoeften te voldoen.

© 2011 Oki Europe Ltd. Oki Europe Ltd. maakt deel uit van de bedrijvengroep van OKI Electric. Versie 1.0 07/2011.
Deze specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Alle genoemde handelsmerken zijn erkend.

   Milieuvriendelijk

   Als onderdeel van de bedrijfsgedragscode  

   van de OKI Group evalueert OKI continu 

de stappen die zij onderneemt om haar klanten 

milieuvriendelijke oplossingen te bieden:

■ Bij het ontwerpen en produceren van de producten  

 van OKI is vermindering van het milieueffect een  

 kernpunt. 

■ Verbruiksmaterialen die gerecycled kunnen 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.

Het groene pictogram met een blaadje van OKI, dat 

u op al onze producten en verpakkingen aantreft, 

vertegenwoordigt onze volledige inzet voor 

milieuvriendelijke processen, zoals inzamelen en 

recyclen.

   Productiefaciliteiten vrij van CO2-uitstoot

   De drie belangrijkste productiefaciliteiten 

   van OKI, gevestigd in Ayutthaya (Thai-

land), Shenzen (China) en Fukushima (Japan), waar 

printers en MFP’s worden gemaakt voor de Europese 

en verdere wereldwijde markten van ons bedrijf, 

werken nu vrij van CO2-uitstoot om te proberen de 

klimaatverandering terug te dringen. Dit initiatief sluit 

aan op onze inzet de totale uitstoot van broeikasgas-

sen te verminderen, met als streven een vermindering 

van 6% tegen 2012. Dit streven komt overeen met 

de klimaatdoelstellingen van de Verenigde Naties. 

Wij hebben via co2balance geïnvesteerd in diverse 

projecten ter compensatie van de CO2-uitstoot om de 

CO2-uitstoot van deze fabrieken te compenseren, en 

hebben ze zodoende vrij van CO2-uitstoot gemaakt.

 Energy Star

   Onze printers en MFP’s zijn gecertificeerd 

   voor de Energy Star omdat hun bijzonder 

energiebesparende ontwerp helpt energieverspilling 

tegen te gaan. Bij hun gebruikelijke taken verbruiken 

ze minder energie. Wanneer ze niet in gebruik zijn, 

schakelen ze automatisch over naar de spaarstand, 

terwijl functies zoals de duplexfunctie energieverspil-

ling en papierverbruik verder omlaag brengen.

   Gewoon uniek – 3 jaar on-site garantie

 Onze apparaten worden geproduceerd  

 volgens de hoogste normen op het 

gebied van kwaliteit en technologie, wat door 

onafhankelijke tests bewezen is. In feite zijn we zo 

overtuigd van de hoge kwaliteit van onze producten 

dat we u een verlenging van de garantietermijn tot 3 

jaar aanbieden – gratis bij registratie on-line! 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 van marktbepalende 

hardware- en softwaretechnologieën. Samen leveren 

ze weergaloze kleurenprints op ... eenvoudig, slim en 

perfect.

Fantastische kleuren beginnen  

bij OKI
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20 jaar aan LED-technologie

Ruim 20 jaar geleden ontwikkelde OKI als pionier digitale LED-technologie voor printers. Deze innovatie leverde een 

High Definition-afdrukkwaliteit op met nauwkeurigere, indrukwekkendere geprinte documenten. Dankzij deze digitale 

LED-technologie zijn onze printers compact, milieuvriendelijk en energiezuinig, terwijl er bij het productieproces 

beduidend minder grondstoffen worden gebruikt en er ook minder energie wordt verbruikt. Onze printers solide en 

uiterst betrouwbaar zijn en OKI biedt standaard printer-life-time garantie op de LED-heads.

Oki Systems (Holland) b.v.

Neptunusstraat 29, 2132 JA 

Hoofddorp  

Postbus 690, 2130 AR 

Hoofddorp

Telefoon: 023 – 5563 740

Fax: 023 – 5563 750

E-mail: info@oki.nl  

www.oki.nl


