MPS5501b

Impressora monocromática de baixo consumo de
energia. Ideal para empresas produtivas.

OKI e

O Meio ambiente
Compatível com o ENERGY STAR® Maior eficiência no consumo de energia
Modo Toner Save (Economia de Toner) Reduz a quantidade de consumíveis usados
Impressão Duplex (frente e verso) Economia de recursos
Tecnologia LED Pente de LEDs com longa duração e alta eficiência
Baixo Consumo de Energia Precisa de menos energia para operar

A MPS5501b é fácil de operar e possui recursos de segurança que a
tornam perfeita para empresas focadas em produtividade.
Destaques:
• Velocidade de impressão de até 55 ppm
• Primeira página impressa em apenas 5
segundos1
• Impressão Duplex (frente e verso) padrão
• Conexão de rede Gigabit e USB de alta
velocidade
• Memória RAM padrão de 256 MB,
expansível até 768 MB
• Poderoso processador de 800MHz
• Capacidade de entrada padrão para 630
folhas, expansível até 3.160 folhas com
opcionais
• Bandeja Multi-Propósito para até 100 folhas
• Painel iluminado com teclado alfanumérico
de fácil leitura e operação
• Impressão via pendrive através da porta
USB lateral
• Excelente desempenho e robustez: Ciclo de
trabalho mensal de até 280.000 páginas
• 1200 x 1200 dpi de resolução para
impressões de alta qualidade
• Menos intervenções: Cartucho de toner
inicial para até 36.000 páginas2
• Itens opcionais: 2ª, 3ª e 4ª Bandeja para
530 folhas, Bandeja de Alta Capacidade
para 2.000 folhas, Base com Rodízios,
Memória 512MB e Disco Rígido de 160GB
1

A MPS5501b da OKI é projetada para aumentar
a produtividade de ambientes exigentes.
Impressora digital monocromática que oferece
excelente desempenho e custo x benefício,
garantindo impressões nítidas com alta
velocidade e baixo nível de intervenção do
usuário. A MPS5501b é a solução de alta
CONjABILIDADEPARASUPRIRANECESSIDADEDE
impressão de grupos de trabalho.
Completa em recursos e pronta para
qualquer tarefa – Perfeita para aplicações
de alto volume, a MPS5501b tem um ciclo
de trabalho mensal de alto desempenho. Se
seu negócio exige a impressão de grandes
volumes de relatórios, memorandos,
planilhas, cronogramas e demais
documentos, a MPS5501b é a solução
de impressão ideal para sua empresa.
.ªO¥APENASCONj¬VEL TAMB¥M¥R¬PIDA
a MPS5501b imprime em até 55 ppm¹, com
a primeira página impressa em apenas 5
segundos¹. Com ela, os usuários economizam
tempo ao imprimir documentos com resolução
real de 1200 x 1200 dpi, que garantem
impressões nítidas e precisas.
Com o recurso de impressão duplex
PADRªOVOC¤PODEDOBRARASUAEjCI¤NCIA
e economizar recursos imprimindo em
ambos os lados da folha. E com a entrada de

papel multipropósito, você pode alimentar
manualmente folhas de até (253 g/m²) ou até
80 Envelopes nº 10.
Display LCD e teclado alfanumérico – A OKI
MP5501b é extremamente fácil de usar. O
DISPLAYGR¬jCODELINHASCOMILUMINA§ªO
azul e o teclado alfanumérico permitem a
CONjGURA§ªODOMENUDENAVEGA§ªONUM
piscar de olhos. Mensagens no display são
de fácil leitura. Administradores podem
usar o teclado da impressora para controlar
o acesso de usuários mediante a inserção
de senhas para liberação de trabalhos de
impressão em modo seguro ou criptogrado*.
Impressão a partir de um pendrive USB
– Basta inserir um pendrive na porta USB
localizada na lateral da impressora para
imprimir arquivos sem a necessidade de um PC.
Adaptável ao seu ambiente – A OKI
MPS5501b é compatível com as versões
mais atuais dos sistemas operacionais
Mac OS®, Windows® e Linux®³ e vem
equipado com porta USB de alta velocidade,
além de conectividade Gigabit Ethernet.

* Consulte a documentação do equipamento para saber
mais sobre esta funcionalidade e limites de contas

A MPS5501b supera suas expectativas e protege o meio ambiente.
A OKI MPS5501b vem pronta para atender
sua demanda de impressão – E com a gama
de opcionais disponíveis, ela ainda pode ser
preparada para corresponder ao crescimento
da sua empresa.
A MPS5501b vem com 256 MB de memória
e capacidade de papel para 630 folhas.
Você pode expandir a memória para 768 MB
para auxiliar no processamento de grandes
arquivos e adicionar o disco rígido opcional
de 160 GB para aumentar a capacidade de
armazenamento, encriptação e segurança dos
documentos.
Expanda a capacidade de papel para até
3.160 folhas usando bandeja opcional com
capacidade para 530 folhas e a bandeja de alta
capacidade para 2.000 folhas.

e cilindro de impressão para até 72.000
páginas4 .

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

A OKI MPS5501b também ajuda a controlar
o impacto sobre o meio ambiente e oferece
diversas outras vantagens:
• $FSUJkDBEBQFMBENERGY STAR® – Testada e
aprovada, garante baixos níveis de consumo
de energia.
• Impressão Duplex – Diminui o consumo de
papel, imprimindo frente e verso da folha.
• Suprimentos separados de longa duração –
Cartucho de Toner e Cilindro de Impressão
que podem ser substituídos pelo usuário. O
menor custo de impressão de sua categoria.

Suporte de excelência - Conte com a
assistência total da Central de Atendimento
OKI e da Rede de Assistência Técnica
Autorizada. Entre em contato conosco e saiba
mais.
Ligação Gratuita: 0800-11 5577
São Paulo: (11) 3444-6747.

Também, para menos intervenções, a
MPS5501b conta com cartucho de toner
de alto rendimento de até 36.000 páginas2

MPS5501b - CONFIGURAÇÕES

Velocidade de impressão de até
55 ppm

Impressão Duplex (frente-verso) padrão

Resolução de 1200 x 1200 dpi
Conexão de rede Gigabit
e USB de alta velocidade

Painel iluminado com
teclado alfanumérico

Bandeja Multi-Propósito
para até 100 folhas

Porta USB lateral
para impressão via pendrive
Bandeja padrão
para até 530 folhas

2ª Bandeja opcional para
até 530 folhas
Código: 45478901
Bandeja de Alta Capacidade
para 2.000 folhas
Código: 45530101

2ª Bandeja opcional
para até 530 folhas
Código: 45478901
3ª Bandeja opcional
para até 530 folhas
Código: 45478901
4ª Bandeja opcional
para até 530 folhas
Código: 45478901
Base opcional com rodízios
Código: 45478701

MPS5501b
&TQFDJkDB¨FT
Impressora

Informações para Pedidos

Velocidade de impressão

Descrição

55 ppm1

Impressão Frente e Verso

Padrão

Tecnologia

LED

Tempo de aquecimento

<35 segundos

Código

MPS5501b (120V)
MPS5501b versão Wi-Fi (802.1bgn)

Tempo para a primeira página 5 segundos1

61601801
61801804

Opcionais
2°, 3° e 4° bandejas para 530 folhas cada
Bandeja de Alta Capacidade para 2000 folhas
Base com Rodízios
Disco Rígido 160GB
Memória 512MB

1

Resolução de impressão

Até 1200 x 1200 dpi

Velocidade do processador

800MHz

Ciclo de trabalho

Até 280.000 páginas/mês

Emulações

PostScript® 3™; PCL® 6, PCL 5e; XPS; PDF v1.8, IBM Proprinter, Epson® FX

Compatibilidade com
sistemas operacionais³

Windows 8, Windows 7 (32/64-bit), Vista® (32/64-bit), XP (32/64-bit), Server
2012, Server 2008 (32/64-bit), Server 2008 R2 (64-bit), Server 2003 (32/64bit), Windows 2000, Mac® OS 10.4.0~10.8; Linux; Citrix; SAP

Manutenção

Conectividade

USB 2.0 de alta velocidade; USB 2.0 Host frontal para Conexão de PenDrives;
Rede Ethernet 10/100/1000 Base-TX;

Serviços

Protocolos de rede

TCP/IP, Netware, Ethertalk e NetBEUI. ARP, IPv4/v6, TCPv4, ICMPv4/v6, TCP,
UDPv4/v6, LPR/LPD, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, AutoIP, SNMP, DNS,
DDNS, uPnP, Bonjour, WINS, SMTP, SNTP, Windows Rally(WSD-Print, LLTD), SLP,
NEtBIOS sobre TCP, JetDirect. Netware 3.x, 4.x, 5.x, e 6 com suporte para NDS
e NDPS. QServer sobre IP e IPX, R-Printer, NPrinter, NCP, SPX, IPX, SAP, RIP.
Ethertalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI: SMB, NetBIOS

Painel

Painel LCD
Teclas de acesso

Painel Alfanumérico com 5 Linhas; Iluminação Azul
Facilidade para inserção de senhas através do teclado e principais funções do
equipamento

Memória

Memória Padrão/Máxima
Armazenamento

256MB/768MB
Disco Rígido de 160GB Opcional

Papel

Capacidade padrão

630 folhas (530 folhas na bandeja principal + 100 folhas na bandeja manual)

Capacidade adicional

Segunda, terceira e quarta bandejas de papel para 530 folhas cada; Bandeja de alta
capacidade para 2000 folhas

Capacidade máxima
(com opcionais)
Formatos de papel

Até 3160 folhas (Alimentação padrão de 630 folhas + 2° Bandeja de 530 opcional +
Bandeja de Alta Capacidade opcional de 2000 folhas)
! ! ! " #ARTA /jCIO E %XECUTIVO %NVELOPES# # $, #OM  
Com-10, Monarch).
Customizado: 76mm x 127mm até 210mm x 1300mm de comprimento;
Mínimo: 3”x5” (76 x 127 mm); Máximo: 8,5” x 52” (216 x 1320 mm)

Tamanhos de papel
Gramatura de Papel
64~253g/m2
Detecção Automática de Papel Sim
500 Folhas viradas para baixo; 100 Folhas viradas para cima
Saída Padrão de Papel

45478901
45530101
45478701
44622305
70061901

Suprimentos
Cartucho de toner²
Cilindro de imagem4
Kit de Manutenção5

36.000 pag.
72.000 pag.

45460501
45456301

200.000 pag.

45435101

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
#DIGOPARAEFEITODECERTIjCA§ªO
MPS5501b (120v)

SV10000050
SV10000051
SV10000052
SV10000053
SV10000054
SV10000055
SV20000050
SV20000051
SV20000052
SV20000053
N22300A

¹ Resultados de desempenho publicados com base em testes de
laboratório. Resultados individuais podem variar.
² Vida útil estimada, com base na Norma ISO/IEC NBR19752.
Cartucho de toner inicial para até 36.000 páginas.

³ Para novos drivers e atualização de compatibilidade com
sistemas operacionais, acesse o site www.okidata.com.br

Fontes

Fontes Residentes
Código de Barras

Fontes Escaláveis: 90 Fontes PCL; 136 Fontes PostScript
UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Intercalado 2 de 5, Code39, Code128, EAN/
UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, PDF417, 2D QR Barcode

4 Vida útil estimada em impressão de 3 páginas por trabalho (pode
variar dependendo do número de páginas impressas por tarefa).

Ambiental

Tamanho (LxPxA)

43,5 cm x 49,8 cm x 41,0 cm

5 Composto de unidade fusora e rolete de tracionamento de papel.

Peso

27 kg

Consumo de energia

Normal: 850W, Max.: 1400W, Stand-by: 95W, Economia de energia: 17W
Modo “deep Sleep”: 1,5W

Certificação ENERGY STAR®

Sim

Ruído acústico

Operação 57 dBA; Quiet Mode 53dBA Stand-by 30 dBA de acordo com norma ISO 7779

6 A garantia de 90 dias oferecida para suprimentos contra defeito
de fabricação não se confunde com o esgotamento em razão da
utilização e independe do volume de páginas produzidas. Caso
a quantidade de páginas prevista seja atingida dentro destes 90
dias, a garantia perde a validade em decorrência do consumo total
do suprimento.

Garantia

1 ano para o hardware e 05 anos para o pente de LED’s
90 dias para suprimentos6

Cartucho de Toner²
Cilindro de Impressão³

Até 36 mil páginas (ISO/IEC NBR19752)
72 mil páginas

Suprimentos
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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

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

www.oki.com.br

ESPECIFICAÇÕES SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.
V01-08/2013

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

Para mais informações sobre serviços e produtos
OKI - inclusive as extensões de garantia - entre em
contato conosco pelo telefone 11 3444-6747 (Capital e
grande SP) e 0800 11 5577 (outros estados) ou visite
nosso website www.okidata.com.br. As especificações
estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

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

