
MB472dnw-specificaties

Het compacte ontwerp van de MB472dnw 
ondersteunt geavanceerde 4-in-1-functionaliteit 
op de desktop van zelfs de meest prijsbewuste 
gebruiker. Deze krachtige MFP levert documenten 
snel en ondersteunt automatisch dubbelzijdig 
kopiëren, afdrukken, scannen en faxen, en bespaart 
tijd en papier. De grafische weergave, het intuïtieve 
menusysteem en speciale functieknoppen maken 
het voor iedereen in het team eenvoudig de printer 
te gebruiken. Het ingebouwde Qwerty-toetsenbord 
vereenvoudigt het invoeren van gegevens en 
e-mailadressen. Gigabit Ethernet en draadloos 
netwerken maken delen gemakkelijk.

 
Lage gebruikskosten, uiterst betrouwbare 
digitale led-technologie en de gemoedsrust van 
de unieke 3-jarige garantie van Oki Europe maken 
van de MB472dnw een compromisloos apparaat. 

Voortreffelijke prestaties voor uw bedrijf

g   Automatisch dubbelzijdig kopiëren, 
afdrukken, scannen en faxen, Allemaal met 
één desktopapparaat

g   50 vel RADF kan enkel- en dubbelzijdige 
documenten met meerdere pagina's met 
gemak verwerken

g   Automatisch reagerende multifunctionele lade 
voor 100 vel, lade voor 250 vel (tot 880 vellen) 
en RADF voor  50 vel

g   10/100/1000 Ethernet en standaard 
draadloos LAN

g  Tijd tot eerste afdruk minder dan 10 seconden

g   Snel afdrukken tot 33 ppm met de eerste 
pagina in slechts 5 seconden

g   17 seconden opwarmtijd vanuit slaapstand

g   Krachtige beeldverwerking en een groot 
geheugen zorgen voor snel en efficiënt kopiëren

g   Afdrukresolutie van 1200 x 1200 dpi zorgt 
keer op keer voor haarscherpe uitvoer

g   Uiterst betrouwbare led-technologie wordt 
gebruikt voor zowel afdrukken als scannen

Functionaliteit voor meer productiviteit en 
gestructureerd werken

g   Eenvoudige gebruikersinterface met one-touch 
functieknoppen en 3,5 inch lcd-scherm

g   Job Macro-functionaliteit slaat regelmatig 
gebruikte taken voor herhaaldelijk gebruik op 
en stelt ze direct weer ter beschikking

g   Beveiligd afdrukken beschermt vertrouwelijke 
documenten

g   Kleuren- en zwart/wit-documenten rechtstreeks 
scannen naar USB, computer (pc en Mac), 
netwerk en iedereen met een e-mailadres

g   Rechtstreeks afdrukken vanaf of scannen naar 
een USB-stick

g   Rechtstreekse LDAP-toegang tot contact- en 
e-mailgegevens in een bestaande servermap

g   Kies de tonercapaciteit die aansluit op 
uw zakelijke behoeften, de betaalbare 
3k-toner of high capacity 7k-toner met lagere 
verbruikskosten

g   Efficiënt faxen met 16 one-touchnummers en 
300 snelkiestoetsen plus een geheugen voor 
200 pagina's zorgt ervoor dat faxberichten 
altijd worden ontvangen

g  Documenten rechtstreeks vanaf uw pc faxen

g  Met één klik stuurprogramma installeren

Hogere productiviteit en lager milieu-effect

g   Stille modus vermindert ruis en 
energieverbruik

g   1,9 W in slaapstand en supersnelle hersteltijd 
bespaart energie zonder nadelige invloed op 
de prestaties

g   Automatische uitschakelingsfunctie bespaart 
energie

g  Voldoet aan Energy Star 2.0

Handige functies voor het beheren en bedienen 
van uw papieruitvoer

g   PrintSuperVision voor real-time 
volgen, rapporteren en beheren van uw 
netwerkprinters of MFP's

g   Print Job Accounting biedt inzicht in 
printergebruik zodat u de afdrukkosten voor 
uw bedrijf kunt bewaken

Onderweg mobiel afdrukken

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

AL
S 

U UW PRODUCT REGISTREERT

www.oki.nl/garantie

JAAR
GARANTIE

A4 a

Mono a

Dubbelzijdig afdrukken, kopiëren, scannen, faxen a

Afdrukken op a6 tot 210 x 1321 mm, max. 163 g/m² a

1 – 5 gebruikers a

Betaalbare, professionele 
draadloze monochrome A4-MFP



1 Kijk op de lokale OKI-website voor de meest recente stuurprogramma's en compatibele besturingssystemen.2 Alleen voor Windows

Informatie over verbruiksmaterialen: Ter bescherming van uw apparaat en om te zorgen dat u de functies ervan zo veel mogelijk kunt benutten is 
dit model zo ontworpen dat het alleen werkt met originele OKI-tonercartridges. Deze zijn herkenbaar aan het handelsmerk van OKI. Alle andere 
tonercartridges zullen waarschijnlijk helemaal niet werken. Zelfs wanneer deze als 'compatibel' worden omschreven en wel werken, kunnen ze de 
prestaties van uw apparaat en de afdrukkwaliteit nadelig beïnvloeden en het recht op garantie doen vervallen.

MB472dnw - Monochroom Multifunctioneel Product

Printer:

Printsnelheid A4 33 ppm

Tijd tot eerste afdruk 5 seconden

Opwarmtijd 17 seconden vanuit slaapstand, 60 seconden na inschakelen

Processorsnelheid 667MHz

Scanner

Optische resolutie 600 dpi

Snelheid Tot wel 6 sec/pagina in kleur en 2 sec/pagina in zwart/wit

Kleurdiepte Invoer 48-bits / Uitvoer 24-bits

Documenteninvoer Automatische omgekeerde documenteninvoer (RADF) voor 
50 vel, flatbedscanner

Contrast 7 niveaus

Formaat S-TIFF/M-TIFF, JPEG, PDF, XPS, Beveiligde PDF, PDF met hoge compressie, 
+ (BMP, PCX, GIF, PNG, TGA, WMF, EMF vanuit Actkey-hulpprogramma)

Adresboeken LDAP, 300 e-mailadressen, 20 groepsadressen

Scannen naar FTP, HTTP, USB-geheugen, e-mail, TWAIN, CIFS, en scannen naar 
toepassing en fax met hulpprogramma ActKey

Kopiëren

Tijd tot eerste kopie 10 seconden

Snelheid Tot 33 kpm 

Resolutie Tot 600 x 600 dpi

Verkleinen/vergroten Zoom 25-400%

Max. aantal kopieën 99

Fax

Connectiviteit RJ11 x 2 (lijn/tel), PSTN, PBX-lijn

Snelheid ITU-T G3 (Super G3) tot 33,6 kbps, tot 2 sec./pag.

Verkort kiezen 16 one-touchknoppen (8 x 2 via Shift-toets), 300 snelkiesnummers

Groepen Tot 20

Groepsverzenden Maximum 100

Paginageheugen 4 MB (ca. 200 pag. verzenden en ontvangen)

Bedieningspaneel

LCD-scherm
Enkel vereenvoudigd grafische bedieningspaneel met witte 
achtergrondverlichting: 84,1 (b) x 33,6 (h) mm;  
resolutie: 320 x 128 dots

Toetsenblok

12 alfanumerieke toetsen, 4 toetsen voor belangrijkste functies 
(kopiëren, scannen, afdrukken, faxen), kleur- en monochroom-
start, status, instelling, help, Job macro, 6 grote navigatieknoppen 
(terug, omhoog, omlaag, links, rechts, OK), helder, stop, 
energiebesparing, reset/afmelden, 8 toetsen en de Shift-toets voor 
16 one-touchnummers (fax); volledig Qwerty-toetsenbord

Verbruiksmaterialen (artikelnummers)

Zwarte tonercartridge*
(3.000 pagina’s) 45807102

Zwarte tonercartridge*
(7.000 pagina’s) 45807106

Imagedrum**
(25.000 pagina’s) 44574302

Accessoires (artikelnummers)

2e papierlade 44575714

* Toner: Aantal pagina's A4 conform ISO/IEC 19752.  
 Bijgeleverde tonercartridge voor 2.000 pagina's. 
** Drum: gemiddelde levensduur

Algemene kenmerken

Geheugen 512 MB RAM; 3 GB eMMC

Milieu

Temperatuur/vochtigheidsgraad tijdens gebruik: 10 – 32 °C 
(17 – 27 °C aanbevolen) / 20-80 % RV (50-70 % RV aanbevolen)
Temperatuur/vochtigheidsgraad tijdens opslag: -10 °C – 43 °C / 
10-90 % RV

Netspanning 230 VAC +/- 10%, 50 of 60 Hz +/- 2%

Stroomverbruik Typisch: 600W; Max: 950 W; inactief: 95 W; spaarstand <10 W; 
slaapstand: <1,9 W

Geluidsniveau Tijdens gebruik: 53 dB(A) of minder; stand-by: 30 dB(A);  
energiespaarstand: Achtergrond niveau

Afmetingen (HxBxD) 455 x 427 x 425mm; met 2e lade 593 x 427 x 425mm

Gewicht Ca. 20kg

Belasting Maximaal: 60.000 pagina's per maand;  
Aanbevolen: 250 - 3.000 pagina's per maand

Garantie tot 3 jaar verlengde garantie bij registratie binnen 30 dagen na 
aankoop

Artikelnummers MB472dnw: 45762102

Papierverwerking

Papierinvoer Lade 1: 250 vel, 80 g/m²; multifunctionele lade:  
100 vel, 80 g/m²; RADF: 50 vellen, 80 g/m²

Papierinvoer
optionele 2e lade 530 vellen, 80 g/m²

Max. papierinvoer 880 vellen, 80 g/m²

Papierformaten

Lade 1: A4, A5, B5, A6; 2e lade: A4, A5, B5; multifunctionele lade: 
A4, A5, B5, A6, enveloppen (C5, C6, DL, Com-9, Com-10, Monarch), 
door gebruikers gedefinieerde formaten (tot 1321 mm lengte, incl. 
banners), 4 x 6 inch, 5 x 7 inch; Duplex: A4, B5; RADF: A4, A5, B5

Papiergewicht 1e/2e lade: 60 tot 120 g/m²; multifunctionele lade: 60 tot  
163 g/m²; duplexeenheid: 60 tot 120 g/m²; RADF: 60 tot 105 g/m²

Duplexeenheid Standaard

Papieruitvoer Face down: 150 vel, 80 g/m²;  
face up: 100 vellen, 80 g/m²

Interface en software

Connectiviteit USB 2.0-apparaat, 10/100/1000 Ethernet, USB-host x 1 
(voorkant), draadloos 802.11a/b/g/n, 

Printertalen PCL5e, PCL6(XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS

Netwerk en protocollen

Alle gangbare netwerkprotocollen worden ondersteund via 
ethernetkaart met interne webserver voor installatie en beheer 
van printer en netwerkkaart. TCP/IP-v4 en -v6, AirPrint, Google 
Cloud Print, NetBIOS via TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, 
DDNS, WINS, UPnP, Bonjour, SMTP, pop3, SNMP-v1 en -v3, 
SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, 
port9100, Telnet, FTP, IPSec, Secure protocol server, LDAP, 
lDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, WLAN802.11a/b/g/n 

Compatibele besturings-
systemen1

Windows 7 (32-bits en 64-bits), Windows 8 (32-bits en 64-bits), 
Windows 8.1 (32-bits en 64-bits), Windows Server 2003 (32-bits 
en 64-bits), Windows Vista (32-bits en 64-bits), Windows Server 
2008 (32-bits en 64-bits), Windows Server 2008 R2 (64-bits), 
Windows Server 2012 (64-bits), Windows Server 2012 R2  
(32-bits en 64-bits); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8 , 10.9

Geavanceerde netwerken
en beveiliging IP-filter, MAC-filter, SSL/TLS, EAP (IEEE802.1x), IPsec

Hulpprogramma's1
Template Manager2, smartPrintSuperVision2, Network Extensi-
on, Network Card Setup, Configuration Tool2, OKI LPR2, Op-Panel 
Download Utility, Storage Device Manager2

Documentenbeheer Nuance PaperPort SEv142, Nuance OmniPage SEv182

Afdrukkwaliteit

Resolutie 1200 x 1200 dpi

Lettertypen

Ondersteunde lettertypen Schaalbaar: 87 PCL-fonts, PCL-bitmapfonts, 
LPR, OCR-A/B, USPS ZIP-barcode

Barcodes

10 soorten van één grootte met 26 variaties: UPC-A, UPC-E, 
EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 128, 
EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 soorten van twee 
afmetingen: pdf417, QR-code
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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. Om in aanmerking te 
komen voor dit unieke aanbod hoeft u uw product alleen maar binnen 30 dagen na aankoop te registreren. Ga voor 
meer informatie naar: www.okiuser.com

 Zonder deze registratie geldt de Europese standaardgarantie van 1 jaar.

©2014 Oki Europe Ltd. Oki Europe Ltd. maakt deel uit van de bedrijvengroep van Oki Electric. Versie 1.0 01/2015. 
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.
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