MC780

O Multifuncional Color feito para melhorar sua
QSPEVUJWJEBEFFlVYPEFUSBCBMIP
MC780

OKI e

O Meio ambiente
Compatível com o ENERGY STAR® -AIOREFICI¤NCIANOCONSUMODEENERGIA
Multifuncionalidade 5MEQUIPAMENTO V¬RIASFUN§ES
Impressão Duplex (frente e verso) Economia de recursos
Modo Deep Sleep Baixo consumo de energia (<7
Tecnologia LED 0ENTEDE,%$SCOMLONGADURA§ªOEALTAEFICI¤NCIA

O MC780 da OKI é o multifuncional color ideal para escritórios pronto para
BUFOEFSPTFVlVYPEFUSBCBMIP
Destaques:
• Velocidade de impressão: Até 42 ppm em Cores ou Mono
• Capacidade de papel padrão: 630 folhas
• Capacidade Máxima de Papel: 3.160 folhas com opcionais
• Capacidade de Saída: 500 folhas viradas para baixo
• Grampeador: Off line para até 20 folhas
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Características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Impressão, Cópia, Digitalização e Fax
Processador de 1,2 GHz
Memória padrão / máxima de 2GB
Disco rígido de 160 GB padrão
Conexão de rede Gigabit e USB de alta
velocidade
Imprima e digitalize facilmente através de um
pen drive
Bandeja Multi-propósito para 100 folhas
Impressão e cópia Duplex (frente e verso)
padrão
Resolução de impressão de até 1200 x
600 dpi
RADF - Alimentador automático para
digitalização frente e verso para até
100 folhas
Visor LCD touch screen de 9” para fácil
visualização e acesso às funções
sXP (smart Extendable Platform) para
integração com plataformas baseadas em
Web Service²
Primeira página impressa em cores em até 9
segundos e mono em até
8 segundos1
Opcionais: Wireless; Bandejas para 530
folhas; Bandeja de Alta Capacidade para
2000 folhas; Base com rodízios

O multifuncional OKI MC780 combina
RESULTADOSDEALTAQUALIDADEDEMANEIRA
PR¬TICA R¬PIDA CONj¬VELEDEF¬CILOPERA§ªO
5MMULTIFUNCIONALCOMPACTOQUECABE
facilmente em seu ambiente.
É a solução perfeita para grupos de trabalho
de médio porte – /TIMIZEAPRODUTIVIDADEDE
SUAEQUIPE O/+)-#¥R¬PIDOIMPRIME
ou copia até 42 páginas por minuto, tanto em
cores como em mono. A primeira página em
cores impressa em apenas 9 segundos¹!
Conta com alimentador automático de
DOCUMENTOS2!$& CAPAZDEDIGITALIZAR
ambos os lados de um documento de
MANEIRA¬GIL¾RESISTENTEEDESENVOLVIDOPARA
altos ciclos de trabalho, podendo operar com
grandes volumes de cópia e impressão diária.
Digitalize seus documentos no multifuncional
ou a partir de sua estação de trabalho –
transforme documentos impressos em
ARQUIVOSELETRNICOSCOMMLTIPLASOP§ES
DESEGURAN§AECRIPTOGRAjA$IGITALIZE
documentos em cores ou mono, e envie-os
para o seu PC, pasta de rede ou salve em um
pen drive através da porta USB, ou ainda,
para uma lista de endereços de e-mail.

6OC¤TAMB¥MPODEVISUALIZARREMOTAMENTE
e digitalizar seus documentos para o seu PC
através da conexão de rede.
A praticidade do E-Filing – Armazene ou
TRANSjRASEUSDOCUMENTOSAPARTIRDODISCO
R¡GIDOINTERNODE'"DO/+)-#
Acesse o conteúdo das pastas públicas
ATRAV¥SDOPAINELOUDIRETODO0#6OC¤
TAMB¥MPODEDEjNIRSENHASPARAUSU¬RIOS
ESPEC¡jCOSOUAINDACOMPARTILHARPASTASCOM
um departamento de sua empresa.
Fax completo – //+)-#CONTACOMFAX
DEDUPLOACESSO AL¥MDEFAXVIA)NTERNET4 
agenda para armazenar até 3000 contatos,
digitalização frente e verso e a facilidade de
poder enviar faxes direto do PC.
Facilite seu trabalho l/+)-#J¬VEM
pronto para acesso à rede e dispõe de
PAINELTOUCHSCREENCOLORIDODEt TECLADO
alfanumérico e teclas intuitivas com funções
dedicadas.
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Resultados de desempenho publicados com base em testes
de laboratório, imprimindo em folhas tamanho Carta no modo
3IMPLEXFRENTEDOPAPEL Resultados individuais podem
variar.
ã!LGUMASFUNCIONALIDADESDAPLATAFORMA/+)S80SªOOPCIONAISEPODEMREQUERERCUSTOMIZA§ES CONSULTE NOSPARA
mais detalhes.

"TTVNBPDPOUSPMFEPWPMVNFEFJNQSFTT«PFNDPSFT PUJNJ[FPlVYPEF
trabalho e reduza seus custos. Contribua com o meio ambiente.
O multifuncional OKI MC780 oferece
excelentes resultados em alta velocidade.
%LETAMB¥MPERMITEQUEVOC¤CONTROLEA
QUALIDADEEOSCUSTOSCOMIMPRESSES!QUI
vão alguns exemplos de recursos com
valor agregado:
Tecnologia de impressão HD Color -Alta
%FkOJ¨«PFN$PSFT
0ARAUMAIMPRESSªODEQUALIDADEQUE
visivelmente realça seus documentos, a
TECNOLOGIADEIMPRESSªO(IGH$EjNITION#OLOR
DA/+)COMBINAAIMPRESSªOMULTIN¡VELDOS
PENTESDE,%$DEALTADEjNI§ªO OEXCLUSIVO
TONERMICROjNOEOMONITORAMENTOCONT¡NUO
da estabilidade de cores. Esta combinação
de recursos garante maior profundidade
e detalhes de cores para impressões com
acabamento brilhante, mesmo em papéis
comuns.
Monitoramento e controle de impressão.
/APLICATIVO*OB!CCOUNTINGQUEACOMPANHA
O/+)-#PERMITERESTRINGIRIMPRESSES
por usuário ou grupos e ainda facilita o
gerenciamento dos trabalhos dentro de um

LIMITEDECUSTODEIMPRESSªO#OMELEVOC¤
pode gerar relatórios através da rede, coletar
dados sobre volume de impressão, tamanho
e tipo de mídia utilizada e consumo de
suprimentos.

q#ERTIjCADAPELA%NERGY3TARÊMENOR
consumo de energia, especialmente no modo
$EEP3LEEP

//+)*OB!CCOUNTINGTAMB¥MPERMITEO
MONITORAMENTOSOBREOUSODO/+)-# 
através da criação de registros com dados
sobre nome do usuário, aplicativos usados e
número de páginas impressas ou copiadas.
Estes dados podem ser úteis na análise das
diretrizes de impressão em prática na sua
empresa, ou ainda na criação de um modelo
MAISECONOMICAMENTEEjCIENTEPARAO
seu negócio.

q$EEP3LEEP PERMITEOPERA§ªOCONSUMINDO
menos de 2W

0UJNJ[FTVBFkDJ¥ODJB3FEV[BPJNQBDUP
ambiental.
//+)-#POSSUIUMAS¥RIEDERECURSOS
QUANDOSETRATADEREDU§ªODECONSUMO
de energia. Assim, além de economizar
em energia elétrica, sua empresa também
contribui com menos emissão de carbono:

• Multifuncionalidade - um único
EQUIPAMENTOCOMV¬RIOSOUTROSRECURSOS

q)MPRESSªO$UPLEX DIMINUIOCONSUMODE
papel, imprimindo em ambos os lados do
papel
• Função Economia de Toner - permite reduzir
o uso de toner ao imprimir rascunhos ou
documentos em formato livreto
Preocupados com o meio-ambiente,
desenvolvemos o Programa de Sustentabilidade
OKI, que busca reduzir os riscos de degradação
ambiental ao destinar corretamente
suprimentos e equipamentos pós consumo.
Consulte o site:
www.sustentabilidadeoki.com.br

Teclado alfanumérico: insira números de fax, códigos e
quantidades de cópias em um toque

OKI MC780 e a solução sXP
(smart Extendable Platform)
!PLATAFORMAS80OFERECERECURSOSQUE
OTIMIZAMESIMPLIjCAMOPROCESSAMENTO
EOkUXODEIMPRESSªO!kEXIBILIDADE
DAARQUITETURAPERMITEQUEPARCEIROS/+)
criem soluções customizadas para os
multifuncionais atenderem demandas
ESPEC¡jCAS

Painel touch screen de 9 polegadas: facilita a navegação, otimiza a
produtividade e permite o acesso à soluções baseadas na Web

!UMENTEAEjCI¤NCIADESEUSPROCESSOSDE
negócios através de uma série de soluções,
hospedando e gerenciando o conteúdo em
servidores. Isso facilita a manutenção e
replicação do conteúdo para um ou vários
EQUIPAMENTOS AL¥MDENªOINTERROMPEROUSO
DASOUTRASFUN§ESDOEQUIPAMENTO COMO
impressão, cópia e digitalização.
!INTERFACEWEBDO/+)-#PERMITEAO
usuário interagir com os conteúdos através do
painel touch-screen.
% QUANDONOVOSAPLICATIVOSFOREM
desenvolvidos para seu negócio, eles poderão
SERADICIONADOSAOkUXODETRABALHOUSANDOA
TECNOLOGIADAPLATAFORMA/+)S80

Bandeja 530 folhas
Código: 45466501

Bandeja 530 folhas
Código: 45466501

Bandeja 530 folhas
Código: 45466501

Bandeja 2.000 folhas
Código: 45393301

Bandeja 530 folhas
Código: 45466501
Base com rodízio
Código: 45466601

MC780
&TQFDJkDB¨FT.$EO
Impressão

Informações para pedido

Tempo para a primeira página

1

Digitalização

Fax

Painel de operação
Utilitários

SEGUNDOSMONOSEGUNDOSCOR
1

Tempo de aquecimento

60 segundos

Resolução de impressão

Até 1200 x 600 dpi Multinível

Velocidade do processador

PowerPC 1.2GHz

Solução Embarcada

WebService. Suporte aos principais navegadores: IE, Safari e Firefox

Ciclo de trabalho

P¬GINASM¤S

Emulações

0OST3CRIPTÊ0#,Ê8, 0#,#8030$&
7INDOWS 7INDOWS BIT 6ISTAÊ BIT 80 BIT 3ERVER
 BIT 3ERVER2 BIT 3ERVER BIT 7INDOWS -ACÊ/3
^,INUX#ITRIX3!0

Conectividade

USB 2.0 de alta velocidade; USB 2.0 Host frontal e USB Host para Conexão de dispositivos ; Rede
%THERNET"ASE 487IRELESSBG

Protocolos de rede

4#0)0!20 2!20 )0VV 4#0V )#-0VV 5$0VV ,02 2!7 &40 4%,.%4 (440 (4403 
) 0RINT 73$ )00V $(#0"//40 $(#0V 3-40 7).3 3.-0VV 3.-04RAP $.3 
$$.3 ,,4$ 03ERVER  "INDERY U0N0 "ONJOUR 33,4,3 0/0 3.40 7INDOWS2ALLY73$0RINT 
73$3CAN,,4$ +ERBEROS ,$!0 ,$!0OVER33, +ERBEROS 7%" 7%0 70! !UTENTICA§ªO
)%%%X !UTO)0 0ORT  3,0 2 0RINTER . 0RINTER .#0 3!0 2)0.ET7ARE %THER4ALK!%0 
."0 24-0 !40 0!0.ET"%5)3-" #)&3 .ET")/3

Velocidade de cópia

Até 42 cpm1

Tempo para a primeira cópia

Até 13 segundos1

Resolução da cópia

XDPI3A¡DAXDPI

Escala da cópia

25% a 400% - Incrementos de 1%

Seleção de quantidade de cópias

1 a 999

Cópia duplex

Automática 1:2, 2:1 e 2:2

Tipo de digitalização

Em cores, monocromático e tons de cinza

Entrada de documento

-ESAE!LIMENTADOR!UTOM¬TICODE$OCUMENTOSCOM2ECIRCULADOR2!$& PARAFOLHAS

Velocidade da digitalização

#OR-ONOIPM! MESA2!$&lFOLHASIMPLES

Resolução da digitalização

µTICAREAL XDPI )NTERPOLADAAT¥DPI

Envio da digitalização

$IGITALIZA§ªOPARA0##)&33-"E47!). E&ILLING $IGITALIZA§ªO2EMOTA -EMRIA53"0EN
$RIVE % MAILCOMSUPORTE,$!0 -ICROSOFT /PEN,$!0 ,OTUS$OMINO E$IRECTORY PASTADE
REDE47!).EMREDE 7)! )#! SERVIDOR&40(440 .ETWAREOVER4#0EFAX

Profundidade de cor

%NTRADA BITCOLOR3A¡DA BITCOLOR

Escala de cinza

TONSDECINZAEN¡VEISDECONTRASTE

Formatos de arquivo

4)&& - 4)&& *0%' 0$& 0$&#RIPTOGRAFADO 803

Velocidade

)45 43UPER' KBPS TRANSMISSªOEMSEGP¬G2

Conectividade

2*XLINHASLINHA4EL 034. 0"8

Resolução de fax

300 x 300 dpi

Discagem

$ISCAGEMAUMTOQUELOCAIS$ISCAGEMR¬PIDALOCAIS$ISCAGEMEMGRUPOGRUPOS
MH, MR, MMR, JBIG
Até 100 locais usando números pré-programados

Recarga para o Grampeador Off-Line
Cartucho de grampos
3.000 Un

45513301

Serviços
Instalação física e lógica – até 50km
Upgrade para garantia on-site – até 50km
Upgrade para garantia on-site + 12 meses
até 50km
Upgrade para garantia on-site + 24 meses
até 50km
Extensão garantia balcão + 12 meses
Extensão garantia balcão + 24 meses
Instalação física e lógica – até 100km
Upgrade para garantia on-site – até 100km
Extensão garantia on-site + 12 meses
até 100km
Extensão garantia on-site + 24 meses
até 100km


Memória de fax

'"P¬GINAS

Funções

4RANSMISSªORECEP§ªOAUTOM¬TICA MANUAL2EDISCAGEMAUTOM¬TICA4RANSMISSªOPROGRAMADA
"ROADCASTCHAVEAMENTOAUTOM¬TICO&AX4EL$ETEC§ªODETOQUEDIFERENCIA DOIMPRESSªO
DEHORADATA "LOQUEIODEFAXINDESEJ¬VEIS 2ECEP§ªOSEGURA 0# &!8 )NTERNET&AX4 
encaminhamento para e-mail.

Painel LCD

0AINELSENS¡VELAOTOQUETOUCHSCREEN ,#$COMILUMINA§ªOVARI¬VELDEt INCLIN¬VELAÉ

Teclas de acesso

12 Teclas de acesso rápido às principais funções: Cópia, Filing box, Menu, Scan, Clear, etc.
Personalização e Customização de cores e funções do Painel.

Gerenciamento de documentos

.UANCE0APER0ORT3%V /MNI0AGEÊ3%V/#2
&ILE$OWNLOADER !DDRESS"OOK6IEWER 2EMOTE3CAN$RIVER E &ILING"ACKUP2ESTORE5TILITY 
/MNI0AGE.UANCE 0APER0ORT.UANCE

Agenda de endereço
Memória

E-mail e Fax

,$!0 ENDERE§OSDEE MAIL %NDERE§OSPARADISCAGEMR¬PIDADEFAXEGRUPOS

Memória do sistema

2GB RAM padrão
$ISCO2¡GIDODE'"

Uso de papel

Capacidade padrão

FOLHASFOLHASNABANDEJAPRINCIPAL FOLHASNABANDEJAMANUAL

Capacidade adicional

SEGUNDA 4ERCEIRAE1UARTABANDEJASDEPAPELPARAFOLHASOPCIONAL CADA

Capacidade máxima (com opcionais)

Até 3160 folhas

Alimentador automático de documentos Até 100 folhas
com Recirculador (RADF)
Formatos de papel

"ANDEJAS  E! ! ! " #ARTA /jCIO E %XECUTIVO %NVELOPES# # 
$, #OM  #OM  -ONARCH #USTOMIZADOMMXMMLARGURAEMMXMMDE
comprimento;
6IDRODE%XPOSI§ESAT¥FORMATO,EGAL/F¡CIO 
2!$&MMXMMLARGURAEMMXMMDECOMPRIMENTO

Tamanhos de papel

-¡NIMOtXtXMM -¬XIMO tXtXMM

Gramaturas de papel

"ANDEJAPRINCIPAL SEGUNDAETERCEIRABANDEJAOPCIONALPARAFOLHAS GMã
"ANDEJAMANUALDEPAPEL GMã$UPLEX GMã2!$& GMã

Grampeamento Automático

Até 20 Folhas

Saída de papel

Até 500 folhas, viradas para baixo

Segurança

Controle de acesso e itens de segurança 0ROTE§ªODEACESSOAOPAINELPORSENHA0). PARAAT¥CONTAS
)MPRESSªOSEGURA CODIjCA§ªODETRABALHOSEAPAGAMENTOSEGURO 'ERA§ªODE0$&CRIPTOGRAFADO
PARAVISUALIZA§ªOPORSENHA#LONAGEMSEGURADEEQUIPAMENTO

Ambiente

Tamanho (LxPxA)

 CMX CMX CM

Peso

KG

Consumo de energia

.ORMAL7 -AX7 3TAND BY7 MODOfDEEP3LEEPt7

Certificação ENERGY STAR®

Sim

Ruído acústico

/PERA§ªOD"! 3TAND BYD"! DEACORDOCOMNORMA)3/

SV10000262
SV10000263
SV10000260
SV10000261
SV20000265
SV20000264
SV20000262
SV20000263
.!

Resultados de desempenho publicados com base em testes de
laboratório. Resultados individuais podem variar.
4NO
36IDATILESTIMADA COMBASENANORMA)3/)%#."2
#ARTUCHOSDETONERSINICIAISPARAAT¥P¬GINAS
4 Vida útil estimada em impressão de 3 páginas por trabalho
em formato A4 (pode variar dependendo do número de páginas
IMPRESSASPORTAREFA 
5 Para novos drivers e atualização de compatibilidade com
sistemas operacionais, entre no site www.okidata.com.br
6 A garantia de 90 dias oferecida para suprimentos contra
defeito de fabricação não se confunde com o esgotamento
em razão da utilização ou mau uso e independe do volume de
P¬GINASPRODUZIDAS#ASOAQUANTIDADEDEP¬GINASPREVISTASEJA
atingida dentro destes 90 dias, a garantia perde a validade, em
DECORR¤NCIADOCONSUMOTOTALDOSUPRIMENTO

Para mais informações sobre serviços e
produtos Oki - inclusive as extensões de garantia entre em contato conosco pelo tel. 11 3444-6747
(Capital e grande SP) e 0800 11 55 77 (outros
estados) ou visite nosso site www.okidata.com.br
Ì/KI$ATA!MERICAS )NC/+)2EG4-7INDOWS2EG4- -ICROSOFT
Corp.; Mac Reg. T.M., Apple Computer Inc.; PCL Reg. T.M., Hewlett Packard
#O53" )&LOGO4- 5NIVERSAL3ERIAL"US)MPLEMENTERS&ORUM )NC%.%2'9
34!2ISAREGISTEREDMARKOWNEDBYTHE53GOVERNMENT,INUXISAREGIStered trademark of Linus Torvalds. Imagens com caráter ilustrativo. Todas as
MARCASENOMESDEPRODUTOSSªOMARCASCOMERCIAISEOUREGISTRADASDESEUS
respectivos proprietários.

%30%#)&)#!À³%335*%)4!3!!,4%2!À³%33%-!6)3/02¾6)/
6 

y

ANOPARAOHARDWAREEANOSPARAOPENTEDE,%$S
90 dias para os suprimentos6

México
Oki Data de México, S.A. de C.V.
Mariano Escobedo, 748 8º Piso
Col. Nueva Anzures C.P. 11590
México, D.F.
Tel: 55.5263.8780
Fax: 55.5250.3501

SV10000265
SV10000264

2#OMBASENO'R¬jCODETESTE)45

Aplicativos

www.oki.com.br

45396212
45396211
45396210
45396209





1

Discagens para transmissão
(broadcasting)

USA
Oki Data Americas, Inc.
2000 Bishops Gate Blvd.
Mount Laurel, NJ 08054-4620
Tel: 800.OKI.DATA (800.654.3282)
Fax: 856.222.5320

Suprimentos
Cartucho de toner Preto
15.000 pág 3
Cartucho de Toner Ciano
11.500 pág 3
Cartucho de Toner Magenta
11.500 pág 3
Cartucho de Toner Amarelo
11.500 pág 3
Cilindro de Impressão Preto
30.000 pág4
Cilindro de Impressão Ciano
30.000 pág4
Cilindro de Impressão Magenta 30.000 pág4
Cilindro de Impressão Amarelo 30.000 pág4

$EJHPQBSBDFSUJkDB¨«P
-#DN6 

Compressão

Garantia

Código
61601501

Opcionais
2°, 3° e 4° bandejas para 530 folhas cada
45466501
Bandeja de Alta capacidade para 2000 folhas 45393301
Base com Rodízios
45466601
+IT7IRELESS!NTENA 0LACA7I j  
"2

Compatibilidade com sistemas
operacionais
5

Cópia

Descrição
MC780 (120V)

Velocidade de impressão (A4) Cor/Mono 42ppm1

Brasil
Oki Data do Brasil Informática Ltda.
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100
Bloco C – 4º andar
04726-170 – São Paulo – SP – Brasil
Tel: 11.3444.3500
Fax: 11.3444.3502

Argentina/Chile/Paraguay/Perú/Uruguay
Oki Data Americas, Inc.
Sucursal Argentina
Ugarte 3610 Piso 4°(1605) Olivos
Buenos Aires, Argentina
TEL: +54 11 5288 7500
Fax: +54 11 5288 7599

Colombia/Ecuador/Venezuela
/Centroamérica y Caribe
Oki Data Americas, Inc.
Sucursal Colombia
Carrera 13 #97-51, Oficina 101
Bogotá Colombia
TEL : +57 1 704 5159

