
C500/MC500-serie

A4  a

Kleur/zwart-wit  a

Dubbelzijdig afdrukken, kopiëren, scannen, faxen  a

Drukt af op A6-papier tot 210 x 1321 mm van maximaal 220 g/m² a

1–25 gebruikers  a

AFDRUKKEN SCANNEN1 FAXEN1KOPIËREN1 NETWERK

Slimme kleurenprinters en MFP's waarmee kleine 
bedrijven en werkgroepen de lat hoger kunnen leggen
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Krachtige printers waarmee u de 
concurrentie een stap voor bent
Uitstekende afdrukkwaliteit, slimme connectiviteit en betrouwbare beveiliging zijn nu mogelijk voor 
kleine bedrijven en werkgroepen dankzij de fantastische mogelijkheden van de C500/MC500-serie.
De C542dn en MC573dn met een 7-inch LCD-kleurenaanraakscherm en OKI's open architectuur sXP (smart Extendable 
Platform) dat kan worden gebruikt in combinatie met softwareoplossingen van derden, evenals gepersonaliseerde 
documentoplossingen. Hierdoor kunnen bedrijven meedoen met de digitale transformatie, hun bedrijfsactiviteiten 
stroomlijnen, overhead beter beheren en zich voorbereiden op groei.

Deze reeks biedt ook hoge niveaus van beveiliging zoals Private Print en de optionele Card Release om ervoor te zorgen dat 
alleen daartoe bevoegde personen vertrouwelijke bedrijfsgegevens kunnen bekijken en afdrukken. Wireless Direct biedt 
verdere beveiliging door de gelijktijdige en veilige aansluiting van bekabelde en draadloze netwerken.

Het volledige assortiment is gebaseerd op een krachtige nieuwe print engine die zorgt voor indrukwekkende snelheid en 
opmerkelijke afdrukkwaliteit van 1.200 x 1.200 dpi. Met het grote geheugen is grafisch intensief werk geen probleem en 
Gigabit Ethernet biedt snellere overdracht van grote kleurenbestanden via het netwerk. Dit betekent dat er meer in kleur 
kan worden afgedrukt als dit nodig is - van visitekaartjes tot brochures en banners, zodat bedrijven hun merk op een 
betaalbare en efficiënte manier op kunnen bouwen.

De probleemoplossing, die toegankelijk is op het display en in de OKI Mobile Print-app, zorgt ervoor dat deze apparaten 
eenvoudig te bedienen en onderhouden zijn. Zodra er nieuwe functies beschikbaar zijn, kan de gebruiker eenvoudig zijn 
apparaat via het portaal op de OKI-website bijwerken.

C532dn

Een krachtige print engine met een 
afdrukkwaliteit van 1.200 x 1.200 dpi 
en zware beveiligingsfuncties. 
Dankzij de afdruksnelheid van 
30 ppm en papiercapaciteit van 
1.410 vellen met twee optionele 
papierladen is het een betrouwbare 
keuze voor drukke kantoren waar 
veel wordt afgedrukt. Optionele Card 
Release*, Private Print (gecodeerde 
gegevenstransmissie) waarmee u 
een document kunt selecteren uit 
een afdrukwachtrij en deze vrijgeven 
met een PIN-code, en IPSec (Internet 
Protocol Security) behoren tot de 
beveiligingsfuncties waar deze 
printer over beschikt.

C542dn 

Met dezelfde functies als de 
C532dn is deze slimme printer 
ontworpen met functionaliteit voor 
grote bedrijven. Een 7-inch LCD-
kleurenaanraakscherm en OKI's 
open architectuur sXP brengen 
documentbeheer naar een nieuw 
niveau. sXP zorgt voor connectiviteit 
met pull-printing en andere 
apparaten, plus de mogelijkheid om 
applicaties van derden te integreren 
en in te zetten.

MC573dn

Deze slimme MFP biedt alles wat 
de C542dn kan, in combinatie met 
multifunctionele mogelijkheden. 
Snel scannen in kleur (tot 30 ipm) is 
mogelijk naast kopiëren, faxen en 
hoogwaardige afdrukfuncties, zodat 
een efficiënte conversie naar een 
digitale workflow mogelijk is.

Kenmerken van de C500/
MC500-serie op een rij

Functies Afdrukken Afdrukken Afdrukken, kopiëren, scannen, faxen

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

Draadloos Optioneel Optioneel Optioneel

Snelheid afdrukken/kopiëren in 
kleur1 30 ppm 30 ppm 30 ppm

Papiercapaciteit (standaard) met 
optionele papierladen

250 + 100
1.410

250 + 100
1.410

250 + 100
1.410

C532dn C542dn MC573dn

Moeiteloos afdrukken vanaf uw smartphone of tablet. Deze printers zijn Google 
Cloud Print Ready en compatibel met AirPrint van Apple Inc, zodat u kunt 
afdrukken waar u maar bent, zonder rechtstreekse verbinding met een printer.

*Beschikbaar via het OKI Firmware Portal in 2017
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Flexibele mediaverwerking

Afdrukken op een groot 

aantal papierformaten en 

-diktes, van A6 tot 1,3 m lang 

en van 64 tot 220 g/m² en 

tot 176 g/m² dubbelzijdig.

Gebruiksvriendelijk en 

gemakkelijk te bedienen 

Snel en eenvoudig 

instelbaar 7-inch LCD-

kleurenaanraakscherm2, intuïtief 

menusysteem en verbeterde 

help-functie; plaats veelgebruikte 

functies op het beginscherm voor 

snelle toegang. Firmware Update 

Tool voor eenvoudige wijzigingen.

Automatisch dubbelzijdig 

afdrukken, kopiëren, scannen 

en faxen als standaardfunctie1

Reverse Automatic Document 

Feeder (RADF) voor eenvoudige, 

efficiënte en voordelige 

verwerking van documenten 

met meerdere pagina's, 

en enkel- en dubbelzijdige 

documenten.

Verbeterde connectiviteit

Wireless Direct biedt 

gelijktijdige aansluiting 

van bekabelde en 

draadloze netwerken 

op een veilige manier. 

Draadloze accessoire is 

beschikbaar voor alle 

modellen.

Betere beveiliging

Documenten blijven 

vertrouwelijk met Private 

Print en de optionele Card 

Release, zodat gebruikers alle 

afdruktaken kunnen bekijken 

voordat ze selecteren welke 

moeten worden afgedrukt.

Direct afdrukken en scannen 

Rechtstreeks afdrukken 

van, of scannen naar een 

USB-stick zonder gebruik 

te hoeven maken van een 

pc, voor meer flexibiliteit en 

efficiency.

Veelzijdig voor hoogwaardig afdrukken 
en dagelijkse behoeften van kantoren

Perfect voor grote afdruktaken

Met hoge snelheden van 

30 ppm en een maximale 

papierinvoer van 1.410 vellen 

met de 2 optionele papierladen 

kunt u grote afdruktaken nu ook 

intern uitvoeren.

Kostenbesparende 

tonercartridges met grote 

capaciteit

Tonercartridges 

met grote capaciteit 

verminderen aanschaf- 

en gebruikskosten en 

interventie door de 

gebruiker.
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Functionaliteit voor 
hogere productiviteit en 
gestructureerd werken

ADRES- 
LABELS

BANNERS/SPREADSHEETS/GANTT-GRAFIEKEN

BROCHURES STICKERS PRESENTATIESBRIEVEN

FAXEN 
NAAR

Afdrukken

De C500/MC500-serie is gebaseerd op bekroonde 
technologie en zorgt voor scherp, nauwkeurig en 

betrouwbaar afdrukken. 

• Kleurafdrukken met hoge resolutie van 1.200 x 1.200 dpi voor 
professionele bedrijfsdocumenten

• Afdruksnelheid van 30 ppm - perfect voor urgente taken

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

• Private Print-functie voor beveiligd afdrukken om documenten 
vertrouwelijk te houden, inclusief PIN-code en gecodeerde 
gegevensoverdracht naar de printer/MFP

• Shared Print - sla sjablonen en documenten op het apparaat op 
zodat gebruikers zonder verificatie kunnen afdrukken

• Maximale papiercapaciteit van 1.410 vellen met 2 optionele 
papierladen, zodat werkonderbrekingen beperkt blijven

• Automatisch reagerende multifunctionele papierlade (MPT) 
voor het afdrukken op papier van verschillende afmetingen en 
diktes

• Geef afdruktaken vrij met Card Release en selecteer 
documenten uit de afdrukwachtrij

• Bespaar geld door het afdrukken van barcodes vanuit SAP 
zonder extra Barcodemodule 

Faxen

De MC573dn biedt 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

• Stuur faxen door naar een ander faxapparaat

• Stuur faxen rechtstreeks door naar een e-mailadres

• Randverwijdering schoont afbeeldingen automatisch op

• Bewaar en bekijk inkomende faxen voordat u gaat afdrukken op 
een 7-inch LCD-kleurenaanraakscherm om geld te besparen

• Bespaar tijd met maximaal 40 aanraakschermtoetsen en 300 
snelkiestoetsen voor regelmatig gebruikte nummers

DUBBELZIJDIG

ENKELZIJDIG
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SCANNEN NAAR

USB NETWERKMAP E-MAIL FTP-MAP

ENKEL- OF DUBBELZIJDIG KLEURENKEL- OF DUBBELZIJDIG 
ZWART-WIT

Scannen

De MC573dn beschikt over een High Definition LED-
kleurenscanner met een reeks functies die de workflow 
en productiviteit op de werkplek verbeteren.

• Snelle kleuren- en zwart-wit-scansnelheden van 30 ipm

• 50 vel Reverse Automatic Document Feeder (RADF) verwerkt 
moeiteloos 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

• 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 eenvoudig opslaan en beheren van 
documenten

• Overslaan van blanco pagina's

Kopiëren

De LED-scan- en afdrukopties van de MC573dn bieden 
optimale kopieerkwaliteit voor duidelijke, nauwkeurige  

en snelle resultaten.

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

• Snelle, kwalitatieve kleur- en zwart-witresultaten

• Job Macro-functie om regelmatig gebruikte kopieerinstellingen 
te programmeren

• Kopie ID-kaart voor eenvoudig kopiëren van dubbelzijdige ID-
kaarten op één vel

• Met de mogelijkheid voor het verwijderen van de achtergrond 
kunnen ongewenste afbeeldingen die vanaf glas of andere media 
worden meegekopieerd, worden geëlimineerd van de afdruk

• De documentsorteerder sorteert de kopieën van documenten 
met meerdere pagina's automatisch, wat u tijd bespaart

Ergonomische vormgeving en gebruiksvriendelijke en intuïtieve 
displays leiden u snel door elke taak. Job Macro-functie slaat 
regelmatig gebruikte taken voor herhaaldelijk gebruik op voor een 
efficiënte afhandeling.

KOPIE ID-KAART

ENKELE KOPIEËNGESORTEERDE 
KOPIEËN

ID-
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Hogere productiviteit 
en lager milieu-effect

De C500/MC500-serie is uitgerust met 
een breed scala aan milieuvriendelijke 
mogelijkheden om uw organisatie te 
helpen het energieverbruik, de impact 
op het milieu en de vaste kosten te 
verminderen.

Alles-in-één

De MC573 is een combinatie van 
meerdere apparaten in één efficiënt 
model en zorgt voor minder:
• Energieverbruik – minder impact op 

het milieu
• Verbruik van materialen – bespaart 

u geld

Lager stroomverbruik

100% gebaseerd op LED-technologie, 
die op zich al minder energie verbruikt
• Eco-modus – voor een betere 

verwerking en een lager 
energieverbruik

• Slaapstand – vermindert het 
energieverbruik tot minder dan 1,4W 

• Stille modus – vermindert 
geluidsniveau en energieverbruik

Dubbelzijdig afdrukken, 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. Selecteer 3 niveaus van 
afdrukkwaliteit

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

Geavanceerde faxfuncties1 om minder vaak 
te hoeven afdrukken

Diverse faxfuncties zorgen ervoor dat u 
minder vaak hoeft af te drukken; u bespaart 
op energie en verbruiksmaterialen en ook 
op belkosten:
• Verstuur een fax naar elke pc op het 

netwerk zonder de noodzaak deze te 
moeten afdrukken

• Bewaar en bekijk inkomende faxen 
voordat u gaat afdrukken op een 7-inch 
LCD-aanraakscherm om geld te besparen

• Ongewenste faxen blokkeren om onnodig 
afdrukken te voorkomen

• Webfaxen verlaagt de belkosten

De gebruiksvriendelijkheid van de C542dn en de MC573dn wordt verder verbeterd met een intuïtief 7-inch  
LCD-kleurenaanraakscherm.

Breng 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 snel 
en eenvoudig 
binnen 
handbereik 
brengt voor 
snel en efficiënt 
werken

QWERTY-
toetsenbord 
om het in-
voeren van 
gegevens 
en e-mail-
adressen te 
vereenvou-
digen  

Verbeterde Help-
functie voor handige 
schermafbeeldingen en 
tekstuitleg

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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Oplossingen om de werkstroom van uw afdrukken en documenten te verbeteren

In het apparaat ingebouwd

Mobiel afdrukken 

Met OKI kunnen mobiele werknemers draadloos 
afdrukken vanaf iedere laptop, tablet of smartphone met 
behulp van slimme printers en multifunctionele printers die 
compatibel zijn met AirPrint en Google Cloud Print. 

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

Beveiliging

Gecodeerd veilig afdrukken met PIN en gebruikersverificatie 
dragen bij aan de beveiliging van documenten. Deze functies 
worden aangevuld met Wireless Direct voor de gelijktijdige 
aansluiting van bekabelde en draadloze netwerken op een 
veilige manier, optionele Card Release voor het veilig houden 
van uw vertrouwelijke documenten, Private Print waarmee u een 
document kunt selecteren uit een afdrukwachtrij en vrijgeven 
met een PIN-code.

Software en hulpprogramma's

ABBYY FineReader Sprint1

OCR met één klik en gratis conversietool

Met de ABBYY FineReader®-software voor desktop-pc of Mac kunt 
u bewerkbare, doorzoekbare bestanden creëren van papieren 
documenten, PDF-bestanden of digitale foto's waardoor u geen 
documenten meer hoeft over te typen en tijd bespaart.

• Bewerk een gescand document of een PDF van 
een afbeelding en creëer nieuwe documenten in 
bewerkbare bestanden zonder dat u de structuur, 
tabellen, kolommen, lettertypen en afmetingen binnen 
uw documenten opnieuw hoeft te formatteren

• Zoek en archiveer documenten zodat u ze snel en 
eenvoudig kunt ophalen door ze te converteren 
naar doorzoekbare PDF- en PDF/A-indelingen

• Converteer documenten naar indelingen die 
geschikt zijn voor mobiele apparaten, ideaal voor 
gebruik met e-readers, tablets of smartphones

Smart PrintSuperVision

Voor het beheer en de besturing 
van netwerkprinters en MFP's

Dankzij de krachtige rapportagestructuur van sPSV 
kunnen IT-beheerders apparaten beheren en problemen oplossen 
zonder tussenkomst van de gebruiker, voor een volledige controle 
over en zichtbaarheid van alle printers in uw netwerk.

sPSV zorgt voor inzage in en controle over de afdrukkosten 
binnen uw organisatie. U kunt de toegang tot de printer 
beperken tot bepaalde personen of groepen en de afdruk- en 
kopieerkosten binnen vastgestelde limieten houden. Daarnaast 
kunt u met sPSV rapporten opstellen over het gebruik binnen uw 
netwerk en gegevens vastleggen over volumes, papierformaat, 
papiersoort en het gebruik van verbruiksmaterialen.

OKI's open platform

sXP (smart Extendable Platform) als middelpunt 
van uw bedrijfsproductiviteit 

Dit op webdiensten gebaseerde platform biedt een 
naadloze integratie van deze slimme multifunctionele 
printers met uw bestaande systemen of oplossingen 
van derden, zoals SENDYS Explorer, PaperCut MF en 
Drivve Image. Dit garandeert dat vastlegging, verdeling, 
beheer en uitvoer van uw documenten efficiënt 
wordt uitgevoerd en geïmplementeerd, waardoor de 
productiviteit van uw medewerkers toeneemt.

Software Development Kit (SDK) is ook leverbaar voor een 
snelle ontwikkeling van geïntegreerde oplossingen.

Slimme oplossingen

SENDYS Explorer

Documentbeheer zonder extra kosten

SENDYS Explorer zorgt ervoor dat bedrijven alles kunnen 
wat nodig is voor het vastleggen, converteren, verspreiden, 
uploaden of afdrukken van documenten. Dit maakt 
uitzonderlijk documentbeheer voor het eerst mogelijk 
voor kleine bedrijven, vooral ook omdat alle functies ook 
beschikbaar zijn via een app voor smartphones en tablets. 

• Documenten vastleggen: vanaf MFP, smartphone/
tablet, webinterface van de desktop en e-mail

• Documenten converteren: transformeer 
gescande documenten naar een breed 
scala aan bewerkbare indelingen

• Documenthub: Verzend gescande bestanden

• Direct-Print: Elk gewenst document dat is gescand of 
opgehaald uit de cloud rechtstreeks vanaf het MFP-
bedieningspaneel, smartphone/tablet of webinterface



© 2016 Oki Europe Ltd. Oki Europe Ltd. maakt deel uit van de bedrijvengroep van OKI Electric. Versie 1.0 08/2016.  
Deze specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Alle genoemde handelsmerken zijn erkend.
AirPrint en het logo van AirPrint zijn handelsmerken van Apple Inc. Google Cloud Print is een handelsmerk van Google Inc.

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-witprinters 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-printers en matrixprinters. Deze producten, die de beste in hun soort zijn, zijn speciaal ontworpen met het oog op 

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:

 �  Bij het ontwerpen en produceren van de producten 

van OKI is vermindering van het milieueffect een 

kernpunt.

 �  Het verhogen van het aantal apparaten en 

verbruiksmaterialen dat gerecycled kan worden is 

één van onze strategische doelstellingen.

 �  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.oki.nl/garantie

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 afgedrukte 

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. 

High Definition Color

High Definition Color van OKI is een eigen, 

unieke combinatie van marktbepalende hardware- en 

softwaretechnologieën. Samen leveren ze weergaloze 

kleurafdrukken op... Eenvoudig, slim en perfect. 

Fantastische kleuren beginnen bij OKI
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1 Alleen MC573dn
2 Alleen C542dn en MC573dn

Scan hier voor meer informatie

Magna Cura Automatisering B.V.

Lierenstraat 21

2984 AE  RIDDERKERK

T: 0180 - 437528

info@magnacura.nl

www.magnacura.nl


