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MB400/MB500-serie

A4 a

Mono a

Dubbelzijdig afdrukken, kopiëren, scannen, faxen a

Drukt of op A6-papier tot 210 x 1321 mm van maximaal 163 g/m² a

1 – 25 gebruikers a

Printen SCAnnen FAXenKOPiËren netWerK

Voor optimaal gebruiksgemak,  
gemaakt voor prestaties. 
MFP's voor drukke gebruikers en werkgroepen
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Dit assortiment hoogwaardige 

4-in-1 multifunctionele printers, 

waaronder de MB472dnw, 

MB492dn en MB562dnw, biedt 

hoogwaardige afdrukken in  

zwart-wit binnen handbereik. 

De MB400/MB500-
serie biedt keuze 
en flexibiliteit om 
te voldoen aan 
uiteenlopende 
behoeften en budgetten

Bespaar tijd en kosten

elk product is ontworpen met het oog op gebruiksvriendelijkheid, met een 
helder display, intuïtieve menu's en speciale functietoetsen. De 7-inch LCD-
kleurenaanraakschermen op de MB492dn en MB562dnw kunnen worden 
aangepast voor maximale productiviteit. Delen gaat eenvoudig en zorgeloos met 
Gigabit ethernet-netwerkmogelijkheden in combinatie met encrypted Secure Print 
& Scan-functies die standaard op alle modellen beschikbaar zijn. De MB472dnw 
en MB562dnw worden ook geleverd met ondersteuning voor draadloos netwerk. 

tonercartridges met grote capaciteit houden de operationele kosten 
laag en garanderen dat er minder vaak hoeft te worden ingegrepen. 
Geavanceerd energiebeheer vermindert het energieverbruik terwijl de modus 
voor geluidsreductie ervoor zorgt dat deze MFP's perfect zijn voor stille 
werkomgevingen. Automatisch dubbelzijdig kopiëren, afdrukken, scannen en 
faxen bespaart u papier en levert standaard professionele uitvoer.

De MB400/MB500-series zijn 100% gebaseerd op energiezuinige led-technologie 
en zijn een snel en kostenbesparend alternatief voor meerdere apparaten, 
gecombineerd in één ergonomisch en super betrouwbaar apparaat. Voor extra 
gemoedsrust kunt u profiteren van OKI's unieke 3 jaar kosteloze garantie als u uw 
product binnen 30 dagen na aankoop registreert.

Welk model u ook kiest, de MB400/MB500-series bieden een breed scala aan 
snelheden, functionaliteiten en operationele kosten voor al uw zakelijke behoeften.

MB472dnw

Deze betaalbare, professionele draadloze multifunctionele 
printer met een afdruksnelheid van 33 ppm levert niets 
in op het gebied van prestaties of afdrukkwaliteit. 
Gebruiksvriendelijk en voorzien van een 3,5-inch 
grafisch display, intuïtief menusysteem en een QWertY-
toetsenbord om eenvoudig gegevens en e-mailadressen 
in te voeren. Kies de toner die het beste aansluit op 
uw zakelijke behoeften, een standaard 3k-toner of een 
7k-toner met grote capaciteit en lagere verbruikskosten. 

MB492dn 

De MB492dn, ontworpen voor veeleisendere gebruikers, biedt 
een afdruksnelheid van 40 ppm en een 12k-tonercartridge 
voor nog lagere verbruikskosten. Het 7-inch LCD-
kleurenaanraakscherm verbetert de bruikbaarheid met 
handige help-functies en kan volledig worden aangepast om 
te voldoen aan uw zakelijke behoeften. 

MB562dnw

Deze draadloze multifunctionele printer voor kleine 
werkgroepen levert een afdruksnelheid van wel 45 ppm, 
is geschikt voor een hoge belasting per maand, heeft 
een standaard papiercapaciteit van 630 vel en kan 
een zware werklast met gemak aan. Het 7-inch LCD-
kleurenaanraakscherm, het intuïtieve menusysteem en 
de verbeterde help-functie maken van de MB562dnw de 
perfecte keuze voor drukke werkgroepen.
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MB400/500-serie 
kenmerken op een rij

Functies printen, kopiëren, scannen, faxen printen, kopiëren, scannen, faxen printen, kopiëren, scannen, faxen

Bedieningspaneel met display 3,5-inch grafisch LCD-scherm 7-inch LCD-kleurenaanraakscherm 7-inch LCD-kleurenaanraakscherm 

Draadloos a - a

Printsnelheid 33 ppm 40 ppm 45 ppm

Papiercapaciteit (standaard)  
met optionele papierlade

250 + 100
880

250 + 100
880

530 + 100
1.160

MB472dnw MB492dn MB562dnw
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Kostenbesparende 

tonercartridges 

met grote capaciteit

tonercartridges 

met grote capaciteit 

verminderen aanschaf- en 

gebruikskosten en ingrijpen 

door de gebruiker.

Flexibiliteit in de keuze van 

media

Afdrukken op een groot 

aantal papierformaten en 

-diktes, van A6 tot 1,3 m 

lange banners en tot 163 

g/m2, met de automatisch 

multifunctionele invoerlade 

(MPt) voor 100 vel

Gebruiksvriendelijk en  

gemakkelijk te bedienen 

instelbaar 7-inch LCD-

kleurenaanraakscherm, 

intuïtief menusysteem en 

verbeterde Help-functie; 

plaats veelgebruikte functies 

op het beginscherm voor 

snelle en eenvoudige toegang

Standaard automatisch dubbelzijdig  

afdrukken, kopiëren, scannen  

en faxen 

reverse Automatic Document Feeder 

(RADF) voor eenvoudige, efficiënte 

en voordelige verwerking van 

documenten met meerdere pagina's, 

documenten van één pagina en 

dubbelzijdige documenten.

Rechtstreeks printen en scannen

rechtstreeks printen van of scannen 

naar een USB-stick zonder gebruik te 

hoeven maken van een pc, voor meer 

flexibiliteit en efficiency.

Voortreffelijke eigenschappen 
die u ondersteunen bij uw 
dagelijkse behoeften op het 
gebied van afdrukken, kopiëren 
en scannen

Perfect voor grote  

afdrukopdrachten

 De papierinvoer van 

maximaal 1.160 vel* 

betekent dat u nu zelf grote 

afdrukopdrachten intern kunt 

uitvoeren.

*MB562dnw
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Functionaliteit voor 
hogere productiviteit 
en gestructureerd 
werken
Ergonomische vormgeving en 
gebruiksvriendelijke en intuïtieve 
displays leiden de eindgebruiker snel 
door elke taak. Job Macro-functie 
slaat regelmatig gebruikte taken voor 
herhaaldelijk gebruik op voor een 
efficiënte afhandeling.

kopiërenFAXEN scannenafdrukken

Adres- 
labels

Banners/spreadsheets/Gantt-grafieken

BrochuresStickers Presentaties Brieven

Faxen 
naar

e-mail

Internet

computer

DUBBELZIJDIG

ENKELZIJDIG

Printen

Gebaseerd op bekroonde technologie, waardoor u altijd 
scherpe, nauwkeurige en betrouwbare afdrukken kunt 
verwachten 

• Zwart-witafdrukken met hoge resolutie voor professionele 
bedrijfsdocumenten

• De snelste in zijn klasse met afdruksnelheden tot wel 45 ppm 
en 4,5 seconden tot de eerste afdruk - perfect voor tijd kritische 
afdruktaken

• Dubbelzijdig afdrukken als standaard – voor minder 
papierverbruik en het zelf kunnen samenstellen van 
bedrijfsdocumenten

• Uiterst betrouwbare 1200 x 1200 dpi digitale led-technologie

• encrypted Secure Print-functie voor veilig afdrukken van 
vertrouwelijke documenten

• Papiercapaciteit tot 1.160 vel, waardoor de 
gebruikersinterventie tot een minimum beperkt blijft.

• Multifunctionele papierlade voor het afdrukken op papier van 
verschillende afmetingen en diktes
 

Fax

Verbeterde fax-functionaliteit voor het leveren van super 
G3-snelheid, met intuïtieve knoppen voor snellere 
bediening en documentbeheer.

• Met super G3-snelheid kunnen faxen op hoge snelheid worden 
verstuurd en ontvangen

• Documenten rechtstreeks van of naar pc faxen

• Stuur faxen door naar een ander fax-apparaat

• Stuur faxen rechtstreeks door naar een e-mailadres

• randverwijdering schoont afbeeldingen automatisch op

• Blokkeer ongewenste faxen om de afdrukkosten te verlagen

• Bewaar en bekijk inkomende faxen op een 7-inch scherm1 
voordat u gaat afdrukken om papier te besparen

• tijd besparen met maximaal 40 one-touch toetsen en de  
300 snelkiesnummers voor regelmatig gebruikte nummers
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Alle modellen zijn uitgerust met een 
50-vel Reverse Automatic Document 
Feeder (RADF) voor het snel en 
gemakkelijk kopiëren, scannen en 
faxen van dubbelzijdige documenten.

Automatisch 
dubbelzijdig afdrukken, 
kopiëren, scannen en 
faxen

2 op 1 1 op 1

1 op 2 2 op 2

ID-kaart kopie

Enkele kopieënGesorteerde 
kopieën

ID-kaart

FTP

Scannen naar

USB netwerkmap e-mail FTP-map

enkel- of dubbelzijdig kleurenkel- of dubbelzijdig mono

Scannen

High Definition led-kleurenscanner biedt een reeks functies 
die de workflow en productiviteit op de werkplek verbeteren.

• Hoge scansnelheid tot 37,5 ppm 

• 50 vel rADF maakt licht werk van documenten met meerdere 
pagina's en enkel- en dubbelzijdige documenten

• USB en netwerk tWAin-scanning (pc en Mac)

• Scaninstellingen opslaan voor hergebruik

• LDAP geeft rechtstreeks toegang tot contact- en e-mailgegevens 
vanaf een bestaande directoryserver, waarmee u tijd bespaart en 
de betrouwbaarheid van de levering van documenten verhoogt

• QWertY-toetsenblok vergemakkelijkt de verzending van e-mails

• Met de Job Build-functie kunt u een aantal verschillende 
documenten scannen die tot één document kunnen worden 
samengevoegd 

• rechtstreeks scannen naar: USB, netwerkmap, e-mail, en 
FtP-server voor het snel en veelzijdig opslaan en beheren van 
documenten

Kopiëren

Led-scannen en afdrukken, met optimale kopieerkwaliteit 
voor duidelijke, nauwkeurige en snelle resultaten.

• Documenten met meerdere pagina's, enkel- of dubbelzijdig, 
worden met gemak verwerkt

• Snelle, kwalitatieve zwart/wit-resultaten

• Job Macro-functie om regelmatig gebruikte kopieerinstellingen 
te programmeren

• iD Card Copy om dubbelzijdige identiteitskaarten eenvoudig op 
één vel te kopiëren

• Met de mogelijkheid voor het verwijderen van de achtergrond 
kunnen ongewenste afbeeldingen die vanaf glas of andere 
kunstvormen worden meegekopieerd, worden verwijderd 
voordat de kopie op papier wordt afgedrukt 

• De documentsorteerder sorteert de kopies van documenten met 
meerdere pagina's automatisch, wat u tijd bespaart
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Hogere productiviteit 
en lager milieu-effect

Een van de meest milieubewuste A4 
zwart-wit-MFP's op de markt door 
zijn grote aantal mogelijkheden 
om uw organisatie te helpen het 
energieverbruik, de impact op 
het milieu en de vaste kosten te 
verminderen.

Alles-in-één

De combinatie van meerdere functies in 
één efficiënt apparaat betekent een lager:
• energieverbruik – goed voor uw 

portemonnee en het milieu
• Gebruik van verbruiksmaterialen

Lager stroomverbruik

• 100% gebaseerd op LeD-technologie, 
die op zich al minder energieverbruik 
betekent

• Eco-modus – voor een betere 
verwerking en een lager 
energieverbruik

• Slaapstand – vermindert het 
energieverbruik tot minder dan 1,9 W 

• Stille modus – vermindert 
geluidsniveau en energieverbruik

Dubbelzijdig printen, kopiëren, 
scannen en faxen als standaardfunctie

• Vermindert het papiergebruik
• Maakt het mogelijk professionele 

documenten op kantoor zelf af te drukken

Minder gebruik van de toner

• Tonerbesparingsmodus – beperkt de 
hoeveelheid toner die wordt gebruikt 
bij het afdrukken van concepten of 
interne documenten

• OKi biedt klanten de mogelijkheid 
verbruiksmaterialen gratis te laten 
recyclen. Momenteel wordt 97% van 
alle materialen via deze mogelijkheid 
teruggestuurd en gerecycled

Geavanceerde faxfuncties om minder 
vaak te hoeven printen

Diverse faxfuncties zorgen 
ervoor dat u minder vaak hoeft 
te printen; u bespaart op energie 
en verbruiksmaterialen en ook op 
belkosten:

• Verstuur een fax naar elke pc op het 
netwerk zonder de noodzaak om af te 
moeten drukken

• Bewaar en bekijk inkomende faxen 
op een 7-inch scherm1 voordat u gaat 
afdrukken om papier te besparen

• Ongewenste faxen blokkeren om 
onnodig printen te voorkomen

• Webfaxen verlaagt de belkosten

Onderweg mobiel printen

OKi heeft haar innovatie en technologie ingezet om mobiel printen mogelijk te maken. Veel van onze producten, 
zoals de MB400/MB500-serie, zijn nu geschikt voor mobiele afdruktoepassingen waarmee u via draadloze 

netwerken rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat kunt afdrukken.

De MB400/MB500-serie zijn Google Cloud Print ready en ook compatibel met AirPrint van Apple inc, waardoor u 
op afstand kunt afdrukken vanaf elke locatie ter wereld, zonder dat u rechtstreeks aangesloten hoeft te zijn op een 
afdrukapparaat.

Ga voor meer informatie over mobiel afdrukken naar onze speciale webpagina www.okieurope.com/mobileprinting

PrintSuperVision – Voor het beheer en de 
besturing van netwerkprinters en MFP's. 

Door de krachtige rapportagestructuur 
kunnen it-beheerders met PrintSuperVision 

apparaten beheren en alle problemen oplossen zonder 
tussenkomst van de gebruiker, voor een volledige besturing 
en zichtbaarheid van alle printers binnen uw netwerk, 
ongeacht merk of model. 

Print Job Accounting – geeft inzage in 
en controle over de afdrukkosten van uw 
organisatie 

Hiermee zorgt u voor inzage in en controle 
over het gebruik van de printer binnen uw organisatie. U kunt 
de toegang tot de printer beperken tot bepaalde personen 
of groepen, en de print- en kopieerkosten binnen bepaalde 
limieten houden. Met Print Job Accounting kunt u tevens 
rapporten opstellen over het gebruik van de printer binnen uw 
netwerk, gegevens vastleggen over volumes, papierformaat, 
papiersoort en het gebruik van verbruiksmaterialen.

Handige functies voor het beheren en bedienen van uw papieruitvoer

OKi biedt een hele reeks hulpprogramma's die uw bedrijf meer functionaliteit, meer controle en meer efficiëntie in handen geven.
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De bruikbaarheid van de MB492dn en MB562dnw wordt verder verbeterd met een 
gebruiksvriendelijk 7-inch LCD-kleurenaanraakscherm.

Brengt gebruiksgemak binnen handbereik

Job Macro-functie waarmee 
gebruikers toetsenreeksen 
kunnen opnemen en 
opnieuw gebruiken om 
veelgebruikte bewerkingen 
te versnellen

Instelbaar startscherm 
waarmee u veelgebruikte 
functies onder handbereik 
kunt brengen voor snel en 
efficiënt werken.

QWERTY-
toetsenbord om 
het invoeren 
van gegevens en 
e-mailadressen te 
vereenvoudigen. 

Verbeterde Help-functie 
Druk op de Help-
knop voor handige 
schermafbeeldingen en 
tekstondersteuning

Speciale functieknoppen 
waarmee u snel en 
direct naar de gewenste 
gebruiksmodus gaat

Bewaar en bekijk 
inkomende 
faxen vóór 
het afdrukken 
om papier te 
besparen
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OKI Systems (Holland) b.v.

neptunusstraat 29

Postbus 690, 2130 Ar Hoofddorp

telefoon: 023  5563 740

Fax: 023  5563 750

Hotline Support: 0800 - 5667 

654 (GrAtiS)

www.okieurope.com

Specialist in zakelijk afdrukken

OKi Printing Solutions 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 zwart/wit-printers en MFP's voor A4- en A3-
formaat voor werkgroepen en bedrijven van elke grootte. Ze bieden fantastische mogelijkheden 
voor het verwerken van verschillende papierformaten en -soorten. Onze reeks afdrukoplossingen 
wordt daarnaast nog gecomplementeerd door onze faxen, POS/label-printers 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.

  Milieuvriendelijk

Als onderdeel van de 
bedrijfsgedragscode van de OKi 

Group evalueert OKi continu de stappen 
zij onderneemt om milieuvriendelijke 
oplossingen voor haar klanten te bieden: 

g  Bij het ontwerpen en produceren van de 
producten van OKi is vermindering van het 
milieueffect een kernpunt.

g  Het verhogen van het aantal apparaten 
en verbruiksmaterialen dat gerecycled 
kan worden is één van onze strategische 
doelstellingen.

g  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.

OKi's Green Leaf-symbool, dat u op al 
onze producten en verpakkingen aantreft, 
vertegenwoordigt onze volledige inzet 
voor milieuvriendelijke processen, zoals 
inzamelen en recyclen.

Energy Star

Onze printers en MFP's voldoen 
aan de energy Star-norm doordat 

het uiterst energiezuinige ontwerp van deze 
apparaten energieverspilling tegengaat. 
Bij gebruikelijke taken verbruiken ze 
minder energie. Wanneer ze niet in gebruik 
zijn, schakelen ze automatisch over naar 
de spaarstand, terwijl functies zoals 
de duplexfunctie energieverspilling en 
papierverbruik verder omlaag brengen.

   

3 jaar garantie

Onze apparaten worden 
geproduceerd volgens de hoogste 

normen op het gebied van kwaliteit en 
technologie, wat door onafhankelijke tests 
bewezen is. We zijn zo overtuigd van de 
hoge kwaliteit van onze producten dat we u 
zonder extra kosten een verlenging tot 3 jaar 
op de standaardgarantietermijn aanbieden. 
registreer uw product gewoon binnen 30 
dagen na aankoop. Ga voor meer informatie 
naar: www.okiuser.com

20 jaar 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. De LeD-
printkoppen hebben geen bewegende delen, 
waardoor onze printers solide en uiterst 
betrouwbaar zijn. 
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1Alleen MB492dn en MB562dnw 


