Multifuncional Color MC860

Multifuncional Color para grandes
formatos e pequenos espaços
MC860n

Multifuncional MC860: todas as vantagens de impressões coloridoas em A3, cópias,
digitalizações e envio de fax aliadas a uma incomparável flexibilidade de mídias e a
conveniência de um multifuncional A4, em um único equipamento.
Digitalize páginas até o tamanho A3 e envie arquivos
digitais para diversos destinos - MC860 possui um
scanner com capacidade para formato A3 com um
alimentador automático de documentos frente e verso
(RADF) que digitaliza ambos os lados de um documento.

Destaques do Multifuncional MC860:
• Impressões, cópias, digitalizações e fax, inclusive em
A3, em um equipamento que ocupa pouco espaço e
que cabe facilmente em qualquer ambiente.
• A tecnologia High Definition Color garante detalhes
nítidos e cores vibrantes
• Velocidades de Impressão/Cópias de até 26 ppm em
cores e 33 ppm em preto e branco1
• Três configurações padrão: com 1 Bandeja – versão
de mesa, com capacidade para 400 folhas; com 2
Bandejas – com gabinete, com capacidade para
930 folhas; com 3 Bandejas – com gabinete, com
capacidade para 1.460 folhas.
• O Scanner com RADF (alimentador automático de
documentos frente e verso) com capacidade para até
50 folhas digitaliza automaticamente a frente e verso
de um documento 2
• Digitaliza para PC, fax, FTP, pasta de rede, e-mail e
Pen Drive.
• Emulações PostScript® 3 e PCL® 5c
• Imprime banners de até 29,7 x 120 cm
• Capacidade máxima para até 1.460 folhas de papel
• Compatível com mídias de até 203 g/m²
• Visor LCD touch screen de 5,8” para fácil
visualização e acesso às funções.
• Padrão multitarefa simultânea – possibilita a
digitalização e envio de fax enquanto uma impressão
é realizada
• Padrão Dual Access – Perminte que faxes sejam
digitalizados enquanto outros são enviados ou
recebidos
• Unidade duplex padrão – impressões e cópias
• Disco rígido de 40 GB padrão
• USB 2.0, Paralela (somente com a impressora) e Rede
Ethernet 10/100 Base-T
• Acompanha os softwares PaperPort® (organizador
de documentos) e OmniPage® (reconhecimento de
caracteres)
• Opcionais: 1 Bandeja + Gabinete Grande (530 folhas)
e 2 Bandejas + Gabinete Pequeno (1.060 folhas)
• Garantia on site limitada de 1 ano para a
multifuncional4, garantia limitada de 5 anos para os
pentes de LEDs

Painel de operação do
Multifuncional MC860

Funcionalidade de fácil
acesso: Os principais
recursos são fácil localização
e acesso

Usando o painel de LCD touch screen, é possível enviar
facilmente seu documento digitalizado para um PC, para
uma pasta na rede, para um Pen Drive, transmiti-lo junto
com um fax ou anexá-lo a uma mensagem de e-mail.

Multifuncional MC860 – Inovador e único.
Jamais um multifuncional rápido e de grandes formatos
Color foi tão acessível. Nenhum outro multifuncional
Color A3 ocupou um espaço tão pequeno. O MC860 da
OKI Printing Solutions é uma combinação pioneira e um
grande passo rumo às impressões em grandes formatos,
cópias, digitalizações e envio de fax para sua empresa.
Um produto desenvolvido para quem busca desempenho
e redução de custos. Agora é possível usufruir das
vantagens de grandes formatos em cores sempre
que necessário, por um preço compatível com os
multifuncionais de tamanho A4.
A excelente qualidade das impressões e cópias do
MC860 é proporcionada até em papéis comuns nenhuma
mídia especial é necessária ajudando a controlar
custos ao mesmo tempo em que produz impressões de
excelente qualidade.

Visor LCD com luz de fundo de 5,8”
touch sreen : Simplifica a navegação;
aumenta a produtividade dos usuários;
teclado QWERTY permite a entrada de
endereços de e-mail e de sites FTP

Imprima, copie, digitalize e envie facilmente por fax uma
grande variedade de tamanhos e formatos de documentos - Folhas nos tamanhos A4 e ofício para as exigências
diárias e folhas A3 quando a tarefa exigir. Produza
planilhas, folhetos informativos, cartazes, livretos,
cartões-postais e banners de até 1,2 metros de comprimento - tudo internamente.
Com a tecnologia Digital LED Single Pass Color™,
o percurso reto de papel da MC860 imprime
facilmente mídias de até 203 g/m², envelopes e
banners. E o recurso de cópias/impressões duplex do
MC860 poupa tempo e suprimentos.
Processamento rápido para aumentar a eficiência Com
velocidades de impressão e cópia de até 26 ppm em
cores, 33 ppm em preto e branco e um tempo para
imprimir a primeira página de 9,5 segundos1, o MC860
mantém seu trabalho fluindo produtivamente.
O MC860 possui total conectividade à rede, além de
conectividade USB 2.0 de alta velocidade e interface
paralela. Assim, sua rápida velocidade de impressão/
cópia estão disponíveis para os grupos de trabalho.
Também oferece maior segurança de documentos,
garantindo tranqüilidade para a sua empresa, clientes
e funcionários

Teclado alfanumérico:
Insira números de fax,
códigos e quantidades
com um toque

2 Folhas A4; 25 folhas A3.
1 Resultados de desempenho publicados com base em testes de
laboratório em folhas A4. Os resultados individuais podem variar.

3 Rendimento declarado de acordo com a ISO 19798.
4 Entre em contato com a central de atendimento OKI para obter a lista
das cidades atendidas.
5 Rendimento declarado de acordo com a ISO 19798. As unidades são
despachadas com cartuchos de toner “iniciais” para 2.000 páginas.

Controle suas impressões coloridas e proteja seus documentos : O MC860 da
OKI Printing Solutions proporciona impressões e cópias de excelente qualidade,
avançados recursos de segurança e software de gerenciamento
O Multifuncional MC860 da OKI Printing
Solutions fornece excelentes impressões
em altas velocidades. Também proporciona
controle sobre a qualidade de suas
impressões, grau de segurança e seus
custos de impressão. Abaixo alguns
exemplos de valor agregado:
• Exclusiva tecnologia High Definition
Color - Para melhorar visivelmente
a qualidade de impressão de seus
documentos, a tecnologia HD Color
combina os pentes de LEDs de níveis
múltiplos da OKI Printing Solutions e um
exclusivo toner microfino, com a resolução
de 1200 x 600 dpi, proporcionando maior
riqueza de detalhes e cores, além de um
acabamento brilhante, mesmo em papéis
comuns.

• Cancelamento de trabalhos
por tempo esgotado – Se não
for acessado dentro de um
determinado tempo (definido pelo
usuário), o documento é apagado
do disco rígido.

Com tecnologia HD Color

• Validação por MAC – O Código de
Autenticação de Mensagens (MAC)
é criptografado pelo PC nos dados
de impressão de um documento,
impedindo a adulteração do arquivo
após o seu envio à impressora. A
impressora lê o código e, se for
detectada alguma alteração no
arquivo, emite um aviso e cancela a
impressão.

• Exclusão Segura – Normalmente,
a simples exclusão de um
documento deixa vestígios do
conteúdo no disco rígido da impressora. Esse recurso
elimina totalmente o documento da unidade de disco
rígido, apagando todos os vestígios de um arquivo
altamente confidencial.

Sem tecnologia HD Color

Com disco rígido de 40 GB padrão, o MC860
propicia avançados recursos de segurança que
incluem:
Impressão Segura Criptografada4
Criptografia de 256 Bits – Permite o envio seguro de
documentos sigilosos do PC para a impressora, com
processamento e impressão exigem identificação por
senha.

O Multifuncional
MC860 possui:
Configuração de 1 bandeja (de mesa) –
Capacidade para 400 folhas

Um melhor gerenciamento do multifuncional otimiza os
custos financeiros. A OKI Printing Solutions ajuda você
com:
• PrintSuperVision – Permite que a equipe de suporte
de TI monitore todas as impressoras da empresa via
web. Permite o acesso aos dados para monitoramento,
emissão de relatórios e gerenciamento em tempo real dos
equipamentos conectados em rede. A interface de usuário
é acessada através de navegadores de Web comuns,
dispensando qualquer outro software.
• Job Accounting – Permite o acompanhamento dos custos
de impressões/cópias coloridas e em preto e branco,
facilita o monitoramento das atividades de impressão,
cópia, digitalização e fax aumentando o controle do uso
do equipamento. Gera relatórios para gerenciamento. As
permissões dos usuários podem ser atribuídas e ficam
armazenadas na impressora — não na rede —, tornando o
sistema totalmente seguro.
Garantia incomparável – Garantia on site limitada de 1
ano para a multfuncional 4, garantia limitada de 5 anos
para os pentes de LEDs
Se você está procurando um produto Multifuncional A3
compacto e acessível com desempenho de acordo com
suas demandas, o Multifuncional MC860 da OKI Printing
Solutions é exatamente o que você precisa.

O alimentador automático de documentos frente
e verso (RADF) suporta 50 folhas de formato A4
ou 25 folhas A3; aumentando a produtividade dos
usuários.

Scanner de mesa e RADF processam
documentos de até 29,7 x 43 cm

Visor LCD touch screen de 5,8"
Velocidades máximas de impressão e
cópia de 26 ppm em cores, 33 ppm em
preto e branco2

Cartuchos de toner de alta capacidade: Ciano/Magenta/
Amarelo com capacidade para 10.000 páginas, Preto para
9.500 páginas5

Alta confiabilidade: ciclo mensal de
Até 75.000 páginas

Memória padrão de 512 MB; expansível para até 768 MB

impressão Duplex
(frente e verso) padrão

Digitaliza para Pen Drive através de interface frontal
Bandeja multiuso para 100 folhas

Bandeja para 300 folhas padrão
Grande variedade de impressão de
mídias, inclusive banners de
até 1,2 metros
Configuração de 2 bandejas (com gabinete)
– A bandeja adicional para 530 folhas
expande a capacidade para 930 folhas

Configuração de 3 bandejas
(com gabinete) – As bandejas
adicionais de 530 folhas
expandem a capacidade de
papel para 1460 folhas

O gabinete vem com a
configuração de 2 bandejas

O gabinete vem com a
configuração para 3 bandejas

MULTIFUNCIONAL MC860
Especificações
Impressora
• Velocidade de impressão: Até 26 ppm em cores, 33 ppm
em preto e branco 1
• Tempo para a primeira página: 10 segundos em cores,
9,5 segundos em preto e branco 1

• Assistente de Perfil: Armazena perfis ICC no disco
rígido; especifica os perfis armazenados por número
de ID

Scanner
• Tipos de digitalizações: Colorido e preto e branca; de
mesa com alimentador automático de documentos
frente e verso (RADF)

• Tecnologia HD Color: Combina os pentes de LEDs de
níveis múltiplos da OKI Printing Solutions e um toner
microfino para maior riqueza de detalhes e intensidade
de cores

• Velocidade das digitalizações: 33 dpm (máx.) em preto
e branco; 26 dpm (m.) em cores

• Resolução de impressão: 1200 x 600 dpi

• Resolução das digitalizações: Até 600 dpi

• Processador: 500 MHz PowerPC

• Digitalizar para PC: Criar um arquivo eletrônico a partir
do original em papel com o software PaperPort® 10

• Armazenamento de arquivos: Disco Rígido de 40 GB
padrão

• Área Máx. de digitalização: 27,9 x 43,1 cm

• Gerenciamento do Catálogo de Endereços: LDAP

• Conectividade: USB v2.0 Alta Velocidade; Paralela
(impressora apenas); Ethernet 10/100 Base-T (rede)

• Funcionalidade Digitalizar para: Digitalizar para e-mail
com suporte de LDAP e sem PC; para servidor (sites
FTP/HTTP); "Pen Drive"; CIFS e TWAIN

• Emulações: PCL® 5c, Adobe® PostScript® 3™

• Formatos compatíveis: PDF, TIFF, JPEG, XPS

• Sistemas Operacionais: Windows® Vista®/Vista x64,
Server 2008 x86/Server 2008 x64, XP/XP x64, Server
2003/Server 2003 x64, 2000; Mac® OSX 10.3 (para o
driver da impressora)

• Interface de Driver: TWAIN, WIA

• Ciclo de Trabalho: 75.000 impressões por mês

• Fontes: 86 PCL, 136 fontes PostScript

Copiadora

• Saída da Primeira Cópia: 14,5 segundos em cores, 13
segundos em preto e branco 1
• Resolução da Cópia: Até 600 x 600 dpi
• Ampliação de Cópias: de 25% até 400% em
incrementos de 1%
• Escalas pré-definidas de Ampliação de Cópias: 7 - 64%,
78%, Ajustar à Página, 100%, 122%, 129%, 154%
• Modos de Cópia: Texto, Foto, Texto & Foto, Alta
Qualidade
• Seleção da Quantidade de Cópias: 1-999
• Funções de Cópia: Tamanhos variados de mídias,
ampliação automática, N-up, Remover a Borda/Centro,
Contraste, Brilho, Cópia de livros, Criação de trabalhos,
Impressão Offset de trabalhos, frente e verso, Troca
automática de bandejas, Troca de margens.

Soluções de cores
• Utilitário de Correção de Cores: Ajuste da cores RGB
comuns em aplicativos do Microsoft® Office®;
modificação de Matizes, Saturação e Gama;
configurações de importação/exportação para a outros
PCs

• Scanner RADF: Até 50 folhas em tamanho A4, 25 folhas
em tamanho ofício
• Tamanhos de Papel (Mín./Máx.): Bandeja Principal,
2a e 3a bandejas de 10,4 x 14,7 cm até 27,9 x 43,1 cm;
bandeja Multiuso, desde cartões de 7,6 x 12,7 cm até
banners de 29,7 x 120 cm
• Entrada Padrão da Impressora: 400 folhas
• Entrada Máxima da Impressora: configuração de 1
Bandeja - 400 folhas (alimentação de usos variados
de bandejas para 100 e 300 folhas); configuração de
2 Bandejas - 930 folhas (2a bandeja padrão para 530
folhas); configuração de 3 Bandejas – 1.460 folhas (2a e
3a bandejas padrão para 530 folhas)
• Capacidade de Saída: 250 folhas face para baixo e 100
folhas face para cima (todos os modelos)
• Formato do papel: A3, Ofício, A4, Executivo, A5, A6, B4
e B5; Envelopes - C4, C5, DL e COM10
• Gramatura do Papel: Bandeja principal 64-120 g/m²;
2a/3a bandejas Opcionais 64-176 g/m²; Alimentação
manual de 75-203 g/m²

Fax
• Fax Modem: 33,6 Kbps Super G3
• Velocidade de Transmissão: 2 segundos/página 2
• Resolução do Fax: Até 600 x 600 dpi
• Discagem rápida: Até 500 locais

• Velocidade da Cópia: Até 26 cpm em cores, 33 cpm em
preto e branco 1

Processamento de Papéis
• Impressão/cópia frente e verso (2 lados): Padrão

• Transmissão de Difusão: Até 530 locais, 32 grupos
• Duplo Acesso: Permite fax para digitalização durante a
discagem / envio /recebimento
• Memória de Fax: 1.024 páginas (16 MB) com base em
ITU-T Test Chart #4 (A4)

Ambiental
• Tamanho (Largura x Profundidade x Altura):
Configuração de 1 Bandeja 56,4 cm × 65,8 cm × 66,8
cm; Configurações de 2 Bandejas 84,6 cm x 76,7 cm x
113,0 cm)5
• Peso2: Configuração de 1 Bandeja aprox. 68 kg;
configuração de 2 Bandejas aprox. 91 kg; configuração
de 3 bandejas aprox. 96 kg.

• Funções de Fax: discagem de Grupo, Broadcast,
Transmissão com Atraso, Discagem Rápida, Rediscagem
Automática, Relatórios de Diários (envio/Recebimento/
Diário)

• Ruído Acústico: Em funcionamento (Impressão/
Digitalização/Cópia) 54dB; em espera ≤37dB

Painel de operação

• Conformidade com ENERGY STAR®: Sim.

• Consumo de Energia: Pico (Em funcionamento) 1.300W;
em espera: média de 160W; Economia de Energia ≤25W

• Visor: touch screen de 5,8 cm; 320 × 240 dpi

Garantia

Gerenciamento de Documentos

• Sistema: Garantia on site limitada de 1 Ano para o
multifuncional 6

• Utilitários: Nuance® PaperPort® 10, OmniPage®
4.2 SE; OKI® LPR, Correção de Cores, Amostra de
Cores; Ferramenta de Configuração de Rede; driver
TWAIN; software de Contabilização de Trabalhos;
PrintSuperVision; Downloader de Painel de Idiomas;
Gerenciador de Dispositivos de Armazenamento;
Assistente de Perfis

• Pentes de LED Digital: Garantia limitada de 5 Anos

Memória do Sistema
• RAM de Digitalização Padrão: 512 MB
• RAM de Digitalização Máx. : 768 MB

• Utilitário de Amostra de Cores: Compara as cores
comuns com os valores de cores da impressora
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Flexibilidade de Mídias desde formatos
cartões de 7,6 x 12,7 cm até banners
de 120 cm, com gramaturas de até
203 g/m²
Confie na MC860 para produzir uma grande
variedade de documentos em diversos tamanhos
e gramaturas de mídias. A tecnologia Single Pass
Color™ possibilita um percurso reto de papel
proporcionando alta velocidade de impressão
colorida e preto e branco.
O scanner do MC860 permite ainda que os
usuários digitalizem originais de tamanhos
variados.
Banner
29,7 cm x 120 cm

Tecnologia HD Color e
resolução de impressão
de 1200 x 600 dpi

A tecnologia Single Pass
Color™ com percurso
reto de papel propicia
alta velocidade e
confiabilidade.

A3

Ofício

A4
A5
A6

Informações para Pedidos
Descrição 		 Números de Peças
Multifuncional MC860 com 1 Bandeja 120V

62431401

Multifuncional MC860 com 2 Bandejas 120V

62431403

Opções
512 MB DIMM		

70051701

1 Bandeja + Gabinete Grande		

44020402

2 Bandejas + Gabinete Pequeno		

44020502

Suprimentos
Cartuchos:
Toner Ciano
Toner Magenta

10.000 pg.3 44059215
10.000 pg.3 44059214

Toner Amarelo

10.000 pg.3 44059213

Toner Preto

9.500 pg.3

Cilindro:
Cilindro Ciano

20.000 pg.4 44064015

44059216

Cilindro Magenta

20.000 pg.4 44064014

Cilindro Amarelo

20.000 pg.4 44064013

Cilindro Preto

20.000 pg.4 44064016

Para mais informações sobre impressoras
multifuncionais digitais em cores e suprimentos da OKI
Printing Solutions, ligue para a Central de Atendimento OKI
Printing Solutions (CAO) – 3444-6747 (Grande São Paulo),
0800-11-55-77 (demais localidades) de segunda a sábado
das 8:00 as 20:00.

1 Resultados de desempenho publicados com base em testes de
laboratório em folhas A4. Os resultados individuais podem variar.
2 Inclui frente e verso e peso de itens de consumo.
3 Rendimento declarado de acordo com a ISO 19798. As unidades são
despachadas com cartuchos de toner “iniciais” para 2.000 páginas.
4 Estimativa de vida útil, com base em 3 páginas por trabalho.
5 O aumento na largura e profundidade das Configurações de 2 e 3
Bandejas atribuível a estabilizadores de piso.
6 Entre em contato com a centrar de atendimento
OKI para obter a lista das cidades atendidas.
7 Com base na tabela de testes ITU-T Chart#4 (A4) Disponível apenas
nos Estados Unidos e Canadá
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