
MC853 — dane techniczne

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3 MC853 to 
doskonałe rozwiązanie dla małych grup roboczych, 
które oferuje doskonałą jakość druku i kopiowania 
w postaci kompaktowego i wydajnego urządzenia, 
zapewniającego niski całkowity koszt użytkowania. 
Jednocześnie oferuje ono wszystkie funkcje, jakie 
można znaleźć w droższych modelach.
Dzięki łatwemu w obsłudze i umożliwiającemu pełne 
dostosowanie interfejsowi z 7-calowym ekranem 
dotykowym cała grupa robocza może korzystać z 
jego doskonałej funkcjonalności. Dzięki inteligentnej 
platformie Extendable Platform (sXP) firmy OKI 
urządzenie MC853 może zajmować centralne miejsce 
w systemie obiegu dokumentów w firmie.
Model MC853 oferuje wyjątkową wartość i 
wydajność bez kompromisów dla wymagających 
grup roboczych.

Doskonałe funkcje, które zaspokajają codzienne 
wymagania dotyczące dokumentów
g  Umożliwiający dostosowanie do 

indywidualnych potrzeb 7-calowy kolorowy 
ekran dotykowy LCD z intuicyjnym systemem 
menu, rozszerzona funkcja pomocy i funkcje 
Job Makro dla często wykonywanych zadań

g  Inteligentna platforma Extendable Platform 
(sXP) firmy OKI umożliwia bezproblemową 
integrację z systemami obiegu dokumentów i 
rozwiązaniami innych firm

g  Wybór dołączonego do produktu 
oprogramowania dla zapewnienia większej 
funkcjonalności i kontroli, obejmujący takie 
programy, jak SENDYS Explorer, ABBYY 
FineReader, smart PrintSuperVision, a także 
rozwiązania do drukowania mobilnego

g  Wysokowydajne tonery umożliwiają obniżenie 
całkowitego kosztu użytkowania i ograniczają 
konieczność interwencji użytkownika

g  3-letnia bezpłatna gwarancja — wystarczy 
zarejestrować produkt w ciągu 30 dni od zakupu

Doskonała jakość kolorów przy imponującej 
prędkości
g  Wysoka rozdzielczość druku w kolorze i w 

czerni z prędkością do 23 str./min i wynoszący 
14 sekund czas pierwszego wydruku 

g  Druk dwustronny w standardzie i wykorzystująca 
szyfrowanie funkcja bezpiecznego drukowania

g  Pojemność podajników papieru wynosząca 
do 2005 arkuszy i podajnik uniwersalny z 
funkcją automatycznego wykrywania nośnika, 
umożliwiający drukowanie na szerokiej gamie 
nośników o zróżnicowanych formatach i 
gramaturze — od A6 do banerów o długości 
do 1,3 m i gramaturze do 256 g/m²

Zaawansowane funkcje faksu z prędkością Super G3

g  Technologia Super G3 umożliwia wysyłanie 
i odbieranie faksów z dużą prędkością, w 
rozdzielczości do 392 dpi

g  Wysyłanie i odbieranie faksów bezpośrednio z 
komputera PC lub przekazywanie faksów na inny 
numer faksu lub adres poczty elektronicznej

g  Blokowanie niechcianych faksów oraz możliwość 
przechowywania i wyświetlania przychodzących 
faksów na 7-calowym wyświetlaczu

g  40 przycisków szybkiego wybierania i 
1000 pozycji szybkiego wybierania, aby 
zaoszczędzić czas

Popraw obieg dokumentów dzięki kolorowemu 
skanerowi High Definition LED
g  Duża szybkość skanowania do 50 skanów na 

minutę i 100 arkuszy z podajnika RADF dla 
dokumentów wielostronicowych oraz jedno i 
dwustronnych

g Skanowanie bezpośrednio do pamięci USB 
lub za pośrednictwem sieci w standardzie 
TWAIN oraz możliwość zapisania ustawień 
skanowania dla powtarzających się zadań

g  Obsługa protokołu LDAP umożliwia bezpośredni 
dostęp do danych kontaktowych i adresów 
e-mail z istniejącego serwera katalogowego

g  Funkcja Job Build umożliwia skanowanie 
wielu dokumentów do jednego pliku

g  Bezpośrednie skanowanie do: pamięci USB, 
folderu sieciowego, poczty e-mail, serwera FTP, 
lokalnego komputera PC oraz skanowanie zdalne

Skanowanie i drukowanie w technologii 
LED zapewnia najwyższą jakość kopii
g  Szybkie, wysokiej jakości kopiowanie z 

prędkością do 23 str./min z automatycznym 
sortowaniem dokumentów

g  Funkcja Job Macro umożliwia zaprogramowanie 
często używanych ustawień kopiowania

g  Funkcja kopiowania dokumentów tożsamości 
umożliwia skopiowanie obu stron dokumentu 
na jednym arkuszu

g  Wygodny wbudowany zszywacz w 
wyposażeniu standardowym, ułatwiający 
wykańczanie wydrukowanych dokumentów
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A4/A3 a

Druk w kolorze/czarno-biały a

Drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie a
Wydruki w formacie od A6 do banerów o 
długości do 1,3 m i gramaturze do 256 g/m² a

1–25 użytkowników a

Wszechstronne, inteligentne urządzenie  
wielofunkcyjne — łatwe w obsłudze i zapewniające 
bezproblemową integrację z systemem obiegu dokumentów

Dostępne warianty: 
MC853dn

Druk dwustronny, praca w sieci 
MC853dnct

druk dwustronny, praca w sieci, 
sza� a + 2. podajnik 

MC853dnv
druk dwustronny, praca w sieci,  

2, 3 i 4. podajnik 



1Najnowsze wersje sterowników i informacje dotyczące zgodności z systemami operacyjnymi 
można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału OKI; 2Tylko dla systemu Windows; 
3Tylko dla środowiska Mac; 4Zawiera wszystkie materiały eksploatacyjne

Informacje dot. materiałów eksploatacyjnych:  Aby zagwarantować niezawodność urządzenia 
oraz jego pełną funkcjonalność zaprojektowano je w taki sposób, aby działało tylko z 
oryginalnymi pojemnikami z tonerem firmy OKI. Można je rozpoznać po znaku firmowym OKI. 
Inne materiały eksploatacyjne mogą w ogóle nie działać, a nawet jeśli zostały określone jako 
„zgodne” i działają, mogą negatywnie wpłynąć na wydajność urządzenia oraz jakość druku.

MC853 — kolorowe i monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne
Drukarka

Szybkość druku A4 A4: 23 str./min kolor/cz-b; A3: 13 str./min kolor/cz-b
Czas pierwszego wydruku 14 sekund kolor/cz-b

Czas nagrzewania Maks. 32 s od momentu włączenia
Procesor 800 MHz 

Skaner
Rozdzielczość 600 x 600 dpi

Szybkość Do 50 skanów na minutę
Głębia koloru Wyjście 24-bitowe (8 bitów x 3 RGB)

Podawanie dokumentów Do 100 arkuszy (podajnik RADF)
Kontrast 7 poziomów

Format PDF/PDF o wysokim stopniu kompresji/Secure PDF, TIFF, JPEG, XPS
Książka adresowa LDAP, 1000 adresów e-mail, 20 grup adresów

Skanowanie do współdzielonego folderu (CIFS, FTP, HTTP), poczty e-mail, 
pamięci USB, lokalnego komputera PC, skanowanie zdalne

Kopiowanie
Czas uzyskania pierwszej 

kopii 14,5 sekund kolor/cz-b

Szybkość 23 str./min kolor/cz-b
Rozdzielczość 300/600 dpi

Pomniejszenie/
Powiększenie Zoom 25–400%

Maksymalna liczba kopii 999

Faks
Interfejsy RJ11 x 2 (linia/tel.), PSTN, PBX
Szybkość ITU-T G3 (Super G3) 33,6 kb/s

Szybkie wybieranie 40 przycisków szybkiego wybierania (8 x 5 z wykorzystaniem 
klawisza przewijania), 1000 pozycji szybkiego wybierania

Grupy 32

Wysyłanie grupowe Maks. 100

Pamięć stron 8 MB (nadawanie i odbieranie około 400 stron)

Panel sterowania

Ekran dotykowy LCD 7-calowy (17,5 cm) podświetlany kolorowy ekran dotykowy 
LCD i górne przyciski; 23 przyciski, 2 diody LED

Materiały eksploatacyjne (kody produktów)
Pojemniki z tonerem*

(7300 stron)
Cyan (niebieski): 45862839; Magenta (purpurowy): 45862838; 
Yellow (żółty): 45862837 

Pojemnik z tonerem*
(7000 stron) Black (czarny): 45862840 

Bęben światłoczuły**
(30 000 stron)

Cyan (niebieski): 44844471; Magenta (purpurowy): 44844470; 
Yellow (żółty): 44844469; Black (czarny): 44844472

Pas transferu
(80 000 stron) 44846204

Zespół utrwalający
(100 000 stron) 44848805

Zszywacz
(3000 zszywek) 45513301

Akcesoria (kody produktów)
Opcjonalny podajnik 45887302

Szafka 45893702

Podstawa na kółkach 45889502

Bezprzewodowa karta 
sieciowa (WLAN) 45830202

*Toner: Liczba stron A4 przy pokryciu zgodnym z 
normą ISO/IEC 19798. Drukarka jest dostarczana 
z tonerem o wydajności 2500 stron A4. 

**Bęben światłoczuły: Średnia liczba 
wydrukowanych stron A4.

Ogólna charakterystyka

Pamięć
Standardowa pamięć RAM: 1,26GB
Standardowy dysk twardy: 250 GB

Środowisko

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

Zasilanie Prąd jednofazowy 220–240 V AC, częstotliwość 50/60Hz +/- 2%

Zużycie energii elektrycznej Typowe: <850 W; maks: <1400 W; tryb gotowości: <120 W (średnio); 
tryb oszczędzania energii: ≤30 W, tryb głębokiego uśpienia: ≤3 W

Poziom hałasu Podczas pracy: Maks. 54 dB(A), w stanie spoczynku:  37 
dB(A); w trybie oszczędzania energii: prawie bezgłośnie

Wymiary (wys. x szer. x gł.) MC853dn: 700 x 563 x 600 mm; MC853dnct: 1216 x 563 x 
600 mm; MC853dnv: 1216 x 563 x 600 mm

Ciężar4 MC853dn: 64 kg; MC853dnct: 93,4 kg; MC853dnv: 89,3 kg

Obciążalność Maksymalnie: 60 000 stron miesięcznie; 
średnio: 8000 stron miesięcznie

Gwarancja 3 lata przedłużonej gwarancji po zarejestrowaniu produktu w 
ciągu 30 dni od daty zakupu

Numery katalogowe 
produktu

MC853dn: 45850404; MC853dnct: 45850601 
MC853dnv: 45850602

Podawanie papieru

Pojemność podajników Podajnik 1: 300 arkuszy 80 g/m2; podajnik uniwersalny: 
100 arkuszy 80 g/m2; podajnik RADF: 100 arkuszy 80 g/m2

Pojemność papieru dla 
opcjonalnego 2 podajnika 

z szafką 
535 arkuszy 80 g/m2 (wyposaż. standardowe w MC853dnct)

Pojemność papieru dla 
opcjonalnego 2/3/4 

podajnika z podstawą 
na kółkach

1605 arkuszy 80 g/m2 (wyposaż. standardowe w MC853dnv)

Maksymalna pojemność 
podajników

MC853dn: 400 arkuszy 80 g/m2; MC853dnct: 935 arkuszy 
80 g/m2; MC853dnv: 2005 arkuszy 80 g/m2

Formaty papieru

Podajnik 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; podajnik 2/3/4: A3, A4, A5, 
B4, B5; podajnik uniwersalny: A3, A4, A5, B4, B5, A6, B6; 11 
kopert (Com-10, DL, Monarch, C5, C4), formaty niestandardowe 
(maksymalnie 1321 mm długości włącznie z banerem); 
podajnik RADF: A3, A4, A5, A6, B4, B5; druk dwustronny: 
A3, A4, A5, B4, B5.  Obsługiwane formaty niestandardowe: 
Szerokość: 148,5–297 mm, długość: 210–431,8 mm

Gramatura papieru
Podajnik 1: Od 64 do 220 g/m2; podajnik 2/3/4: Od 64 do 
176 g/m2; podajnik uniwersalny: Od 64 do 256 g/m2; podajnik 
RADF: Od 60 do 120 g/m2; druk dwustronny: Od 64 do 220 g/m2

Druk dwustronny Standard

Taca odbiorcza
Wydrukiem do góry: 100 arkuszy (80 g/m²); wydrukiem w dół: 
pojemnik 1: 250 arkuszy (80 g/m²); pojemnik 2: 100 arkuszy 
(80 g/m2)

Interfejs i oprogramowanie

Interfejsy USB 2.0 dla urządzeń, 10/100/1000 Ethernet, Host USB x 2, 
sieć bezprzewodowa 802.11a/b/g/n (opcjonalnie)

Języki drukowania Emulacja PostScript3, PCL5c, PCL6 (XL), EPSON FX, IBM 
ProPrinter, XPS, PDF(v1.7)

Sieć i protokoły

Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane za pomocą 
karty Ethernet z wewnętrznym serwerem druku i karta 
sieciowa z możliwością wprowadzania ustawień i zarządzania. 
TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS over TCP, 
DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, 
Bonjour, SNMPv1&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, 
POP3, WLAN802.11a/b/g/n,  WPA2, Personal, Enterprise

Zgodność z systemami 
operacyjnymi1

Windows 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows 8 (32-bitowy i 
64-bitowy), Windows 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows 
Server 2003 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Vista (32-bitowy 
i 64-bitowy), Windows Server 2008 (32-bitowy i 64-bitowy), 
Windows Server 2008 R2 (64-bitowy), Windows Server 2012 
(64-bitowy), Windows Server 2012 R2 (64-bitowy); Linux PPD; 
Mac OS 10.6.8 – 10.7, 10.8, 10.9, 10.10

Zaawansowane funkcje 
sieciowe

i zabezpieczeń
Filtrowanie IP, � ltrowanie MAC, SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X), 
IPSec

Zestaw narzędzi 
programowych1

Color Correct, OKI LPR2, smart PrintSuperVision2, Color 
Swatch2, Template Manager2, Web Driver Installer2, Firmware 
Update Tool, Front End Installer2, Network Extension2, Print Job 
Accounting Client, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant3, PDF 
Print Direct2, Config ration Tool2, ActKey2, Network Card Setup3

Zarządzanie dokumentami SENDYS Explorer LITE2, ABBYY Fine Reader 12 Sprint

Jakość druku

Rozdzielczość Technologia wielopoziomowa ProQ 2400, 1200 x 600 dpi, 600 
x 600 dpi

Czcionki

Czcionki drukarki Skalowalne: 87 czcionek PCL i 80 czcionek PostScript, 4 czcionki 
PCL, drukarka wierszowa, OCR-A/B, kody kreskowe USPS ZIP)

Kod paskowy
10 typów jednowymiarowych o 26 odmianach: UPC-A, 
UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, 
Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, 2 typy 
dwuwymiarowe: PDF417, QRcode

© Copyright 2017 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Polska) to nazwa handlowa spółki OKI EUROPE LIMITED 
sp. z o.o., z siedzibą pod adresem Platinum Business Park. 2. i 3. piętro, ul. Domaniewska 42, 02-672 
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Specyfikacje podlegają zmianom bez powiadamiania. Własność wszystkich znaków towarowych jest 
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Bezpłatna 3-letnia gwarancja z serwisem na miejscu

Nasze urządzenia są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i technologii, co potwierdzają niezależne testy. 
Jesteśmy na tyle pewni wysokiej jakości naszych produktów, że oferujemy przedłużenie standardowej gwarancji do 3 lat – bez 

żadnych dodatkowych opłat! Aby skorzystać z tej wyjątkowej oferty, po prostu zarejestruj produkt w przeciągu 30 dni od daty jego zakupu. 
Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.okiwarranty.com/3year
Bez rejestracji obowiązuje standardowa roczna gwarancja europejska.
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