Multifuncionais Mono MB200 Séries

Solução Completa, prática e compacta
Ideal para pequenos grupos de trabalho
MB260
MB290

Com os Multifuncionais Mono MB260 e MB290, você pode imprimir, copiar e
digitalizar, contando também com fax analógico e conexão de rede local¹
Destaques da Série MB200:
• Solução profissional e acessível – versátil,
confiável e fácil de operar;
• Imprima, copie e digitalize, com fax SuperG3 ¹;
• Design compacto, ideal para escritórios
domésticos ou pequenos grupos de trabalho;
• Digitaliza para “Pen Drive”, e imprime a partir do
“Pen Drive”;
• Teclado QWERTY para fácil digitação de nomes
de arquivo e endereços de e-mail²;
• Impressões e cópias monocromáticas com
praticidade em até 22 ppm³;
• Cópias digitais com recursos de zoom e
múltiplas cópias;
• Alimentador automático de documentos (ADF)1
para 50 folhas;
• Conectividade de rede padrão4;
• Conexão Wifi padrão para maior conectividade
e eficiência;
• Garantia limitada de 1 ano balcão;
• Suporte técnico telefônico gratuito;

1 Somente para o modelo MB290.
2 E-mail de rede padrão no modelo MB290 somente.
3 Resultados de desempenho divulgados com base em testes de
laboratório. Os resultados individuais podem variar.
4 Vida estimada com base na ISO 19752. As unidades são enviadas com um cartucho de toner inicial para 2.000 páginas.
5 Somente Arquivos jpeg, txt e tiff

Qualidade e versatilidade não precisam custar
mais – A Série MB200 da OKI Printing Solutions
combina impressão e cópia preto e branco,
digitalização colorida e preto e branco, fax
analógico1.
Com a operação simples e prática da Série
MB200, você pode produzir impressões e cópias
nítidas com precisão e fidelidade que darão um
visual profissional aos seus documentos.
Digitalização para “Pen Drive” e impressão
a partir do “Pen Drive” – Precisa digitalizar
rapidamente um documento e transportá-lo
como arquivo? Basta inserir um “Pen Drive”
na porta USB convenientemente localizada na
frente dos modelos da Série MB200 e colocar
seu documento na mesa do scanner ou no
alimentador automático de documentos (ADF)
para 50 folhas. Digitalize como PDF preto e branco
ou colorido e salve para o ”Pen Drive”, tudo isso
em segundos.
A Série MB200 também permite a impressão
de arquivos5 selecionados diretamente do “Pen
Drive”, sem a necessidade de um PC.

A gestão de documentos ficou fácil – Entre os
softwares / ferramentas que normalmente
acompanham todos os modelos da série MB200,
está o PaperPort® da Nuance®. Este premiado
software líder de mercado permite que você
digitalize e organize facilmente os seus arquivos,
melhorando ainda mais a sua produtividade.
Com interface intuitiva, o PaperPort permite
salvar qualquer documento digitalizado, no
formato PDF em cores ou preto e branco, e
disponibilizá-lo rapidamente para arquivo ou
compartilhamento.
Conecte-se a uma rede local a partir de uma rede
sem fio – Poder compartilhar as funções de
seu multifuncional é a chave para uma maior
produtividade. O Modelo MB290 já vem pronto
para uso em rede.
Uma interface Wifi padrão para todos os dois
modelos possibilita que seu grupo de trabalho
imprima pela rede sem fio, de qualquer lugar do
escritório.
A Série MB200 faz tudo o que você quer e
precisa. Além de tudo, esses multifuncionais são
projetados para proporcionar uma troca rápida,
limpa e fácil do cartucho de impressão, incluindo
uma versão de alta capacidade para 5.500
páginas4 . Seu investimento fica cada vez melhor
e o custo com impressões cada vez menor.

Recursos que permitem você controlar a segurança de informações de seu
escritório e gerenciar documentos impressos.
Gestão de documentos simplificada – A Série
MB200 vem com um software que permite que
você transforme facilmente pilhas de papéis
a fotos em arquivos PDF e JPEG, usando o
scanner do multifuncional, e guarde-os em seu
computador para usar no futuro.

Controle como seu multifuncional é utilizado
– A Série MB200 permite que o administrador
habilite ou restrinja o acesso individual ou por
grupos de usuários às funções de digitalização e
cópia. Basta definir códigos de identificação PIN
individuais, conforme privilégios. Os usuários
poderão desbloquear funções restritas – com
permissão – digitando os seus códigos PIN no
painel de controle da máquina.
Melhore seus resultados – A Série MB200
proporciona uma operação com eficiência de
custo, muitos benefícios, e um rápido retorno de
seu investimento.
Sua impressionante confiabilidade, e consumíveis
de alta capacidade, ajudam a controlar custos
operacionais e aumentar a produtividade:

O acesso por PIN permite que você controle como
o grupo de trabalho usa o multifuncional, com
acesso ao teclado, cópia e e-mail permitido ou
restringindo funções conforme seu critério.

• Um único equipamento com várias funções;
• Menor estoque de suprimentos

PaperPort® é um aplicativo premiado de
digitalização e gestão de documentos que
transforma papel em conteúdo digital.

• Menos intervenções do usuário

A OKI Printing Solutions entende as
necessidades dos negócios atuais. Nós ouvimos
nossos usuários finais e proporcionamos soluções
que possam aumentar seu desempenho ao
mesmo tempo em que melhoram seus resultados.

Digitalização e
impressão por uma
prática porta frontal
USB. Insira o pen
drive, complete o
processo, retire
o dispositivo – e
pronto.

O baixo custo operacional é outra vantagem
da Série MB200, devido aos itens de consumo
duráveis e compactos da OKI Printing Solutions.

Sua total satisfação com nossos produtos e
suporte é nossa motivação para o que fazemos.

A Série MB200 contempla:
Mesa horizontal do
scanner para uma
folha

Painel fácil de usar:
Imprimir/Copiar/Escanear
(inclui teclado QWERTY)

Painel fácil de usar: Imprimir/
Copiar/Digitalizar

5Scanner com ADF para 50
folhas ou leitora horizontal

Velocidade de impressão e
cópia monocromática de até
22 ppm
Ciclo de impressão de 10.000
páginas por mês
Cartucho de toner de alta
capacidade para 5.500
páginas³ disponível
Porta USB frontal adicional
para as funcionalidades de
digitalização e impressão
direta.
Bandeja de alimentação
manual para impressão em
papéis de até 162 g/m2

MB260
1

Bandeja interna para 250
folhas de papel

Teclado QWERTY no Modelo MB290 somente.
Resultados de desempenho divulgados com base em testes de laboratório. Os resultados individuais podem variar
³ Vida estimada com base na ISO 19752. As unidades são enviadas com um cartucho de
toner inicial para 2.000 páginas.
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MB290

MB200 Série
Specifications
Impressora

Velocidade de Impressão

Até 22 ppm1

Informações para pedido
Description 		
MB260 MFP (120V)

Tempo para 1ª página

Até 13 segundos1

Tempo de aquecimento

Até 21 segundos

Resolução de impressão

600 x 600 dpi

Velocidade do Processador:

100 MHz

Ciclo de Trabalho:

10.000 páginas /mês

Emulações

MB260 – Enhanced Windows® Printing (GDI) MB290 – PCL® 6; PostScript® 3™;
PDF v1.4; GDI

Part Numbers
62431701

MB290 MFP (120V)

Sistemas Operacionais

Windows Vista® (32/64), XP (32-bit), Server 2003 (32-bit), 2000/Server; Mac® OS
10.3 ou maior; Linux

Conectividade

USB 2.0; servidor para impressão interno Base-T 10/100 (MB290 somente); LAN sem
fio 802.11b/g Wifi

USB Host

Impressão direta de Pen Drive na porta frontal.

62431901

Suprimento
Toner

3,000 pg.5

56123401

Toner

5,500 pg.5

56123402

Suporte a formatos TIFF, JPEG e TXT (PDF somente MB290)

Copiadora

Velocidade de Cópia

(PDF – MB290 only)
Até 22 cpm1

Tempo para 1ª Cópia:

Scanner

Softwares
Livro de
Endereços

Resolução de Cópia

Até 13 segundos1

Dimensionamento de Cópia

600 x 600 dpi

Seleção de Quantidade de
Cópias
Cópia Frente-Verso

25% a 400%

Tipo de Scanner

Manual

Alimentação de Documentos

Colorido, Preto-e-Branco e Escala de Cinza

Alimentador Automático de
Documentos (ADF) de 50 folhas

Scanner horizontal (todos os modelos);

Velocidade de Scanner

Até 3,9 s / pág. na leitora horizontal; 2,6 s / pág. pelo ADF

Resolução de scanner

Até 600 x 600 dpi

Digitalização para

USB drive (PDF, JPEG, TIFF), E-mail (MB290), pasta de rede (SMB – MB290), e sites
de FTP (MB290) use o Nuance® PaperPort® para criar arquivos eletrônicos no PC a
partir dos originais impressos

Profundidade de cor na
digitalização:
Escala de cinza

Colorida de 36 bits

Gestão de Documentos

Nuance PaperPort SE 11 standard

Companion Suite Pro

Permite acesso a recursos e configurações do MFP

E-Mail e Fax

Armazena até 250 endereços; formato definido pelo usuário, habilitado por teclado
QWERTY.

Fax no modelo Fax Modem

MB290 MFP

Memória
Manuseio de
Papel

Segurança
Informações
Ambientais

1–99

Somente para MB290

Nível de 256 tons de cinza

Portas analógicas de fax/fone

LAN Fax

Sim

Fax para USB Flash Drive

formato TIFF

Discagens

Para até 250 locais, usando números pré-programados

Memória do Fax

MB290 – 8 MB (500 páginas);

Funções

Retardo de envio; Difusão; Agrupamento; Encaminhamento de Fax; Auto Tel/Fax;
Caixa de correio confidencial

Servidor de Fax

T.37 (integração contínua com o software XMediusFAX® )

Memória do Sistema

MB290 – 64 MB RAM; MB260 – 32 MB RAM

Bandeja Interna

250 folhas máx.3

Bandeja de Desvio

1 folha – Carta; Ofício; Executivo; A4, A5, A6, B5 e B6; envelopes Monarch

Alimentador Automático de
Documentos (ADF)
Tamanhos de Papel da
Impressora
Gramatura do Papel

MB290 - 50 folhas, padrão

Frente-Verso

Modo de cópia manual

Saída de papel

50 páginas face para baixo

Controle de Acesso

Proteção por senha para acesso, bloqueio de teclado, bloqueio de Host USB

Tamanho (LxDxA)

MB260 –44,7 cm x 38,6 cm x 34,3 cm; MB290 –44,7 cm x 38,6 cm x 41,2 cm

Peso

MB260 – 11,6 kg; MB290 – 13,0 kg

Consumo de Energia

Econômico – MB260 10W, MB290 13W; Espera – MB260 13W, MB290 17W;
Operação – 340W

Nível de ruído

Em operação (impressão/digitalização/cópia) < 53 dB(A); Ociosa < 30 dB(A)

Equipamento

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

Carta; Ofício; A4; A5
Bandeja principal – 60 a 105 g/m2; Alimentação manual – 52 a 162 g/m2); ADF – 60
a 90 g/m2)

01 ano

Canada
2735 Matheson Blvd. East
Mississauga, Ontario L4W 4M8
Tel:
905.238.4250
Canadá
Fax:
905.238.4421
2735
Matheson Blvd. East

2000 Bishops Gate
Mississauga, Ontario L4W 4M8
Blvd. Mount Laurel, NJ 08054-4620
Tel: 905.238.4250
Tel:
800.OKI.DATA (800.654.3282)
www.okiprintingsolutions.com
Fax: 905.238.4421
Fax: 856.222.5320
www.okiprintingsolutions.com
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Para mais informações sobre equipamentos e
suprimentos da OKI Printing Solutions, ligue
para a Central de Atendimento OKI Printing
Solutions (CAO) – 11 3444-6747 (Grande São
Paulo), 0800-11-55-77 (demais localidades) de
segunda a sábado das 8:00 as 20:00.

33.6Kbps SuperG3; transmissão 2.5 seg./pág.

Conectividade

Garantia
Oki
Data Americas, Inc.

1 Resultado de desempenho divulgados com base em
testes de laboratório. Os resultados individuais podem
variar.
2 Baseado na Tabela de Teste Nº 1 ITU-T.
3 Vida estimada com base na ISO 19752. Os
equipamentos são vendidos com um cartucho de toner
inicial para 2.000 páginas.

Latin America
2000 Bishops Gate Blvd.
Mount Laurel, NJ 08054-4620
Tel:
856.231.0002
América
Latina
Fax:
856.222.5071
2000
Bishops Gate Blvd.

Oki Data de México, S.A. de C.V.
Oki Data do Brasil Informática Ltda.
Mariano Escobedo, 748 8º Piso
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100
Col. Nueva Anzures C.P. 11590
Bloco C – 4º andar
México,
D.F. de Mexico, S.A. de C.V. 04726-170
– São
SP – BrasilLtda.
Oki Data
Oki Data
doPaulo
Brasil–Informática
Tel: Mariano
55.5263.8780
Escobedo, 748 8º piso Tel: 11.3444.3500
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100
55.5250.3501
Mount Laurel, NJ 08054-4620 Fax:Col.
Nueva Ansures C.P. 11590 Fax: 11.3444.3502
Bloco C – 4º andar

Tel.: 856.231.0002
Fax: 856.222.5071

Mexico, D.F.
Tel.: 55.5263.8780
Fax: 55.5250.3501

04726-170 – São Paulo – SP - Brasil
Tel.: 11.3444.6747

