
Dane techniczne MC561dn

MC561, nabiurkowe, kolorowe urządzenie 
wielofunkcyjne A4 (MFP) umożliwia profesjonalne 
przetwarzanie dokumentów każdemu 
przedsiębiorstwu i zapracowanej grupie roboczej. 

Zwarte i ergonomicznie zaprojektowane nabiurkowe 
urządzenie MFP posiada łatwy w użytkowaniu panel 
operatora i oprogramowanie, które pozwala na 
efektywne i wydajne zarządzanie dokumentami oraz 
podwyższanie produktywności i profesjonalizmu  
w miejscu pracy.

Szybkie, efektywne drukowanie i zarządzanie 
dokumentami

Urządzenie MC561, zbudowane z myślą  
o wydajności, zapewnia szybkie drukowanie  
i zarządzanie dokumentami w samym sercu grupy 
roboczej.

n Zaawansowana technologia cyfrowa LED 
gwarantuje znakomite wyniki, niezawodność  
i wyjątkową jakość druku

n Skanowanie/kopiowanie/faksowanie 
dokumentów dwustronnych przy użyciu podajnika 
RADF na 50 arkuszy jest szybkie i proste

n Szybkość druku do 30 str./min i wydruk 
pierwszej strony w 7,5 sekundy

n Wysyłanie i odbiór faksowanych dokumentów  
z dużą szybkością przy wykorzystaniu trybu  
Super G3

n Jakość druku ProQ2400 do rozdzielczości  
1200 x 600 dpi

n Elastyczna obsługa nośników od A6 do 
banerów 1200 mm; karton do 220 g/m2

Łatwe w użyciu funkcje zapewniające większą 
wydajność

Urządzenie MC561dn jest wyposażone w wiele 
użytecznych funkcji, które służą zwiększeniu 
wydajności zapracowanej grupy roboczej oraz 
zapewnieniu wygody i oszczędności czasu.

n Łatwy w użytkowaniu panel operatora z dużym 
wyświetlaczem graficznym

n Wygodne drukowanie bezpośrednio z/
skanowanie do/pamięci przenośnej USB poprzez 
umieszczony z przodu port USB

n Proste skanowania do emaila, sieciowego 
komputera PC lub USB oszczędza czas

n Wysokowydajne materiały eksploatacyjne 
zapewniają większą dyspozycyjność i niższe koszty

Obniżenie kosztów energii

MC561dn, łączące cztery urządzenia w jedno, 
ogranicza zużycie energii, zwalnia cenną 
powierzchnię biurową i zmniejsza negatywny 
wpływ przedsiębiorstwa na środowisko naturalne.

n Tryb ECO automatycznie dopasowuje zużycie 
energii, obniża koszty i oszczędza zasoby

n Tryb "głębokiego uśpienia" przynosi 
oszczędność pieniędzy przez zmniejszenie poboru 
energii do poziomu poniżej 1,5 W

Intuicyjne narzędzia do kontroli i zarządzania

Utrzymuj kontrolę za pomocą dostarczanych razem 
z urządzeniem programów użytkowych, które 
dodatkowo zwiększają opłacalność. Narzędzia 
te pomagają zarządzać użytkowaniem drukarki 
i prawami dostępu użytkowników jednocześnie 
usprawniając przetwarzanie dokumentów oraz 
współdzielenie i archiwizację plików.

n Nuance PaperPort przetwarza kopie papierowe 
na cyfrowe

n Nuance OmniPage przetwarza dokumenty  
w pliki edytowalne

n Aplikacja Job Macro umożliwia użytkownikowi 
przechowywanie i szybki dostęp do regularnie 
wykorzystywanych profilów zadań, oszczędzając 
czas

n Klawiatura QWERTY zapewnia błyskawiczne 
wyszukiwanie i wpisywanie adresów e-mail  
i skrócenie nieproduktywnego czasu urządzenia

n Funkcja Secure Print chroni poufne dokumenty. 
Można ją ustawić tak, aby przed drukowaniem 
dokumentów wymagała podania hasła

n Program Colour Access Policy Manager (CAPM) 
służy do kontroli i monitorowania praw dostępu 
użytkowników

n Program PrintSuperVision przeznaczony do 
monitoringu w czasie rzeczywistym, raportowania  
i zarządzania drukarkami sieciowym

n Program Print Control pozwala na proste 
zarządzanie wykorzystaniem drukarki i kosztami

Technologia, na której można polegać

Urządzenie MC561dn zbudowane jest na bazie 
wypróbowanej i sprawdzonej technologii LED, 
która zapewnia niezawodne, wysokiej jakości 
drukowanie od ponad 20 lat.

n Trwałe elementy i solidna konstrukcja

n 3-letnia gwarancja na miejscu u klienta chroni 
Twoją inwestycję

Zmaksymalizuj wydajność biznesową za 
pomocą wysoce produktywnego urządzenia 
wielofunkcyjnego.

Dostępne wersje:  
MC561dn 
drukowanie, kopiowanie, 
skanowanie, faksowanie

A4     a

Szeroki zakres obsługiwanych nośników  a

Kolorowe, czarno-białe     a

Drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie a

1- 10 użytkowników     a
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Akcesoria (numery katalogowe)
2. podajnik papieru 44472102 

Pamięć 256 MB:01182907; 512 MB:01182908

Karta pamięci SDHC3 16 GB: 01272701

Materiały eksploatacyjne (numery katalogowe)

Kaseta z tonerem*
(3 500 stron) Czarny: 44469803

Kasety z tonerem*
(2 000 stron) Cyjan: 44469706; Magenta: 44469705; Żółty: 44469704

Kasety z tonerem*
(5 000 stron)

Cyjan: 44469724; Magenta: 44469723; Żółty: 44469722; Czarny: 
44469804

Bęben światłoczuły**
(do 20 000 stron) 44472202

Pas transferu (60 000 stron) 44494202

Zespół utrwalający (60 000 
stron) 44472603

*Toner: Wydajność stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19798. Drukarka dostarczana jest z tonerem na 
2 000 stron A4.
**Bęben: Średnia wydajność 3 strony na zadanie z podajnika 1 w trybie drukowania jednostronnego.

Drukarka
Szybkość drukowania  

w formacie A4 26 str./min (kolor), 30 str./min (czarno-białe)

Czas pierwszego wydruku 8 s (kolor), 7,5 (czarno-biały)

Czas rozgrzewania Do 60 s od włączenia zasilania i do 32 s od wyjścia z trybu 
oszczędności energii

Szybkość procesora 533 MHz   

Interfejs i oprogramowanie
Złącza 10/100 TX Ethernet, USB 2.0 Device IF, USB 2.0 Host IF

Języki drukowania PCL6 (XL3.0), PCL5c, PostScript 3 (emulacja), SIDM (IBM-PPR, 
EPSON-FX)

Sieć i protokoły

Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane przez kartę Ethernet 
z wewnętrznym serwerem internetowym dla drukarki oraz konfiguracją 
i zarządzaniem sieciowym. TCP/IPv4&v6, SMTP, POP3, HTTP, 
SNMPv1&v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, BOOTP, ARP, FTP, CIFS, LDAP, 
SLP, Bonjour, Web Services Discovery. NetWare, EtherTalk, NetBEUI

Kompatybilność z systemami 
operacyjnymi1

Windows 2000 / XP Home / XP Professional (32-bit i 64-bit) /Server 
2003 (32-bit i 64-bit) / Server 2008 (32-bit) /Server 2008 R2 / Vista  
(32-bit i 64-bit) / Windows 7 (32-bit i 64-bit); Mac OS X 10.3.9 do 10.6.4

Zaawansowana technologia 
sieciowa i bezpieczeństwo

Filtrowanie IP, filtrowanie MAC, SSL/TLS, WindowsRally  
(PnP-X, WSD-Print, LLTD), EmailAlert, EAP(IEEE802.1X), IPSec

Zestaw programów 
użytkowych1

Template Manager2, Color Correct, OKI LPR2, Color Swatch 
Utility, Color Access Policy Manager2, PrintSuperVision.net2, 
PrintSuperVision Java2, Print Control Server2, Print Control Client, 
Print Control Report Tool2, Web Driver Installer2, Network Card 
Setup, Configuration Tool2, ICC Color Profiles2, PostScript Gamma 
Utility, Profile Assistant, PDF Direct Print, Storage Device Manager2, 
ColorSync Profiles, Actkey

Charakterystyka ogólna

Pamięć
Standardowa pamięć RAM: 256 MB; Maksymalna pamięć RAM: 768 MB

Standardowa karta pamięci SDHC3: 4 GB;Maksymalna pojemność 
karty pamięci SDH3: 16 GB

Środowisko pracy

Temperatura pracy/wilgotność: -10°C do 32°C (zalecana 17°C do 
27°C)/wilgotność względna 20% do 80% (zalecana 50% do 70%)
Temperatura przechowywania/wilgotność: -10°C do 43°C/10% do 
90% względna

Zasilanie Jednofazowe 220 do 240 VAC, częstotliwość 50-60 Hz +/-2%

Zużycie energii Tryb pracy: 570 W;Maks.: 1170 W; Tryb gotowości: 100 W; Tryb 
oszczędności energii: <20 W; Tryb głębokiego uśpienia: <1,5 W

Poziom hałasu
Tryb pracy: nie przekracza 54 dB(A) (drukowanie), nie 55,5 dB(A) 
(kopiowanie); Tryb gotowości: Niesłyszalny; Tryb oszczędności 
energii:Niesłyszalny

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 444 x 427 x 509 mm

Ciężar4 Około 29 kg

Obciążenie Maksymalnie: 60 000 stron miesięcznie; Zalecane:  Do 5000 stron 
miesięcznie

Gwarancja Rozszerzona gwarancja 3-letnia po zarejestrowaniu przed upływem 
30 dni od daty zakupu

Nr katalogowe produktów MC561dn:  44473204

1Najnowsze wersje sterowników i kompatybilność z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału OKI Printing Solutions; 2Wyłącznie Windows; 3Karta pamięci SDHC 
do pojemności 32 GB. OKI nie odpowiada za niekompatybilność nieoryginalnych kart pamięci SDHC; 4Obejmuje wszystkie materiały eksploatacyjne

Po prostu wyjątkowa - 3-letnia gwarancja

Nasze urządzenia produkowane są zgodnie z najwyższymi normami jakości i technologii, potwierdzonymi w niezależnych testach. Jesteśmy tak pewni 
wysokiej jakości naszych produktów, że oferujemy Państwo przedłużenie standardowego okresu gwarancji do 3 lat bezpłatnie! Po zarejestrowaniu 
produktu przed upływem 30 dni od daty zakupu będą mogli Państwo skorzystać z unikatowej, pełnej oferty. Całkowicie opłaconej przez OKI! Dalsze 
informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.oki.com.pl/gwarancja. Bez rejestracji produkt podlega standardowej dwuletniej gwarancji. 
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Kolorowe i czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne MC561

Podawanie papieru

Pojemność papieru Podajnik 1: 250 arkuszy 80 g/m2; Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 
80 g/m2; RADF:50 arkuszy 80 g/m2 

Pojemność papieru
opcjonalny drugi podajnik 530 arkuszy 80 g/m2

Maksymalna pojemność 
papieru 930 arkuszy 80 g/m2 

Format papieru

Podajnik 1: A4, A5, B5, A6; Podajnik 2: A4, A5, B5; Podajnik  
uniwersalny: A4, A5, B5, A6, koperty (C5, DL, Com-9, Com-10,  
Monarch), Index Card (3” x 5”) (75 x 125mm), Photo Size (4” x 6”, 5” 
x 7”) (100 x 150mm, 125 x 175mm), format niestandardowy (długość 
do 1320 mm w tym banery); Drukowanie dwustronne: A4, A5, B5; 
RADF: A4, A5, B5, A6 (A6 tylko druk jednostronny)

Gramatura papieru
Podajnik 1/2: 64 do 176 g/m; Podajnik uniwersalny: 64 do 220 g/m; 
Drukowanie dwustronne: 64 do 176 g/m2; RADF:  
60 do 105 g/m2 (drukowanie dwustronne 60 do 90 g/m2)

Zespół drukowania  
dwustronnego Standard

Odbiornik papieru Zadrukiem do dołu: 150 arkuszy 80 g/m2; Zadrukiem do góry: 100 
arkuszy 80 g/m2 

Oki Printing Solutions Polska
ul. Domaniewska 42
02-672 Warszawa
Tel: +48 22 44 86 500
Fax: +48 22 44 86 501
www.oki.pl

© 2010 Oki Europe Ltd. Oki Printing Solutions jest nazwą handlową firmy Oki Europe Ltd. Wersja 1.0 09/2010.
Dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Wszystkie znaki towarowe zostały potwierdzone.

Jakość druku
Rozdzielczość Technologia wielopoziomowa ProQ2400, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

Korekta Automatyczny balans kolorów, obróbka fotografii za pośrednictwem 
sterownika (z wyjątkiem sterowników PostScript)

Kroje pisma

Czcionki drukarki Skalowane: 87 czcionek PCL i 80 czcionek PostScript; czcionki 
bitmapowe PCL, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode

Kod kreskowy

12 typów jednego wymiaru w 28 wersjach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-
8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, 
CODABAR, ZIP+4POSTNET, USPS Zip Barcode; 1 typ w dwóch wymiarach: 
PDF417

Informacja o materiałach eksploatacyjnych: W celu zabezpieczenia drukarki oraz zapewnienia maksymalnego wykorzystania wszystkich funkcji urządzenia, niniejszy 
model przystosowany jest do działania wyłącznie z tonerami OKI Printing Solutions. Tonery można rozpoznać po znaku handlowym OKI. W przypadku zastosowania 
innej kasety z tonerem, mimo oznaczenia, że jest ona "kompatybilna", urządzenie może nie działać wcale lub działać z obniżoną wydajnością i jakością druku.

Skaner
Rozdzielczość optyczna 1200 x 1200 dpi

Szybkość Do 20 str./min kolor, do 30 str./min mono

Głębia koloru Wejście 48-bit/Wyjście 24-bit

Podawanie dokumentów Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (RADF) na 50 
arkuszy, skaner płaski

Ustawienia kontrastu 7 poziomów

Format PDF, M-TIFF, JPEG, XPS

Książka adresowa LDAP lub 100 adresów e-mail i 20 grup adresowych

Skanowanie do FTP, HTTP, pamięci USB, E-mail, TWAIN, CIFS

Kopiowanie
Czas wykonania pierwszej kopii Poniżej 14 sekund kolor, poniżej 12 sekund mono

Prędkość Do 26 kopii/min kolor i do 30 kopii/min mono

Rozdzielczość Do 600 x 600 dpi

Zmniejszanie/powiększanie Zoom 25-400%

Maksymalna liczb kopii 99

Faks
Złącza RJ11 x 2 (Linia/Tel), PSTN, PBX Line

Prędkość ITU-T G3(Super G3) do 33,6 kbps, 3 sekundy na stronę, JBIG 2 
sekundy na stronę

Szybkie wybieranie 16 przycisków szybkiego wybierania (8 x 2 przy użyciu klawisza 
zmiany rejestru), 100 numerów

Grupy Do 20

Lista rozgłaszania Maksimum 100

Pamięć stron 4 MB (około 200 wysłanych i odebranych stron)

Panel operatora

Panel LCD Pojedynczy uproszczony panel graficzny podświetlony na niebiesko: 
84,1mm (szer.) x 33,6mm (wys.); Rozdzielczość: 320 x 120 punktów

Klawiatura

12 klawiszy alfanumerycznych, 4 główne przyciski funkcyjne 
(kopiowanie, skanowanie, drukowanie, faksowanie), klawisze 
uruchom kolor i mono, status, konfiguracja, makro zadań, pomoc, 
szybkie uruchamianie i zmiana rejestru, 6 głównych przycisków 
nawigacyjnych (cofnij, do góry, w dół, w lewo/prawo, OK), 
anulowanie, zatrzymywanie, tryb oszczędności energii, resetowanie/
wylogowanie, pełna klawiatura Qwerty


