
PRINTING SOLUTIONS 

Destaques do Multifuncional MB480: 

• Funcionalidades - impressão, cópia, 
digitalização e fax 

• Versátil, confiável e simples de operar 

• Design compacto, ideal para o ambiente 
corporativo 

• Conectividade - USB 2.0, Rede interna padrão e 
porta Paralela 

• Impressão em preto e branco rápida de até 30 
ppm e copias até 22 cpm 

• Impressão duplex (frente e verso) padrão 

• Cópia digital com recursos de zoom e cópias 
múltiplas 

• Digitalização colorida e monocormática para PC, 
rede, FTP e email 

• Alimentador automático de documentos (ADF) no 
scanner para até 50 folhas 

• Memória e capacidade de papel expansíveis 

• Garantia limitada de um ano para o multifunciona 
e 5 anos para o pente de lEDs 
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Com o Multifuncional MB480, você tem toda a funcionalidade que precisa 
- como recursos avançados Que aumentam sua produtividade. 

o MB480 da OKI Printing Solutions combina 

impressão e cópias em preto e branco, 
digitalização colorida/monocromática, envio de 

fax analógico e digitalização. Multinfuncional 

acessível, compacto e que vem pronto para 

rede possibilitando a impressão de documentos 
profissionais com mais velocidade, produtividade 

e eficiência diminuindo os custos. 

Impressão da primeira página em menos de 6 

segundos, até 30 impressôes por minuto e até 

22 cópias por minuto' . Para ajudar no controle de 
custos, o MB480 têm impressão duplex padrão, 

portanto, economiza papel ajudando a diminuir 

os custos. Suprimentos em 2 peças separadas 

permitindo a substituição do cartucho de toner 
apenas quando necessário sem necessidade da 

troca do cilindro ao mesmo tempo, cartucho de 

toner e cilindro com durabilidades diferentes. 

o compartilhamento de arquivos e documentos é 

instantâneo - Coloque seu documento na mesa 
de digitalização ou no ADF e digitalize em preto e 

branco ou colorido. Economize enviando a versão 

eletrônica de seus documentos para uma pasta 
em seu PC, para rede, site FTP, anexo em um 

endereço de e-mail ou como fax. O MB480 oferece 

recurso de fax analógico, inclusive com discagem 

de um único toque, padrão de toque, transmissão 
de fax . encaminhamento de fax e SUDorte LDAP. 

Gerenciamento de documento feito de forma 
fácil- Entre seus recursos o MB480 oferece 
os softwares PaperPort® e OmniPage ® da 

Nuance@ O PaperPort é o software ganhador 

de prêmios e líder do segmento que permite 

a organização de seus arquivos digitalizados, 

aumentando assim sua produtividade. Com 
uma interface intuitiva e baseada em ícones, 

o PaperPort permite salvar um documento 

digitalizado em formato PDF ou JPEG e 

disponibilizá-lo rapidamente para ser arquivado 
ou compartilhado. 

O OmniPage possui uma ampla gama de recursos 
que ajudam a converter documentos digitalizados 

e arquivos PDF em formatos de arquivos editáveis 
usados por aplicativos como Microsoft® Word, 
Excel ®, Adobe ® Acrobat® ou arquivos HTML. 
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o paperPort® da Nuance é um aplicativo de 
gerenciamento de digitalização e documentos 
vencedor de prêmios que transforma papel em 
conteúdo digital. 

o software OmniPage\!li converte papel em 
documentos eletrônicos editáveis (via OCR), 
economizando tempo e aumentando sua 
produtividade. 

A OKI Printing Solutions compreende as 

necessidades dos negócios de hoje. Escutamos 

nossos clientes e oferecemos soluçôes que podem 
aumentar seu desempenho, enquanto também 

aperfeiçoamos nossos equipamentos. 

Sua satisfação total com nossos produtos é a 

energia que nos conduz por trás de tudo o que 
fazemos. É por isso que desenvolvemos o MB480, 
um equipamamento confiável com garantia 

limitada de um ano. 

O MB480 da OKI Print ing Solutions proporciona 

maior conveniência e eficiência de custos tudo em 

um único equipamento. 



PRINTING SOLUTIONS 

Multifuncional Mono MB480 
[specificaçào 

Impressora Velocidade de impressão 

Tempo para a primeira página 

Tempo de aquecimento 

Resolução da impressão 

Velocidade do processador 

Ciclo de trabalho 

Emulações 

Sistemas operacionais 

Conectividade 

Copiadora Velocidade de cópia 

Tempo para a primeira cópia 

Resolução da cópia 

Escala da cópia 

Seleção de quantidade da cópia 

Cópia duplex 

Scanner Tipo de digitalização 

Entrada de documento 

Velocidade da digitalização 

Resolução da digitalização 

Envio da digitalização 

Profundidade da digitalização 
colorida 

Escala de cinza 

Ajuste de contraste 

Utilitários Gerenciarnento de documento 

OCR 

Gerenciamento de dispositivo 

Gerenciamento de impressão! 
tarefa 

Agenda de E-mail e Fax80 

endereço 

Fax Fax Modem 

Conectividade 

ReSOlução de fax 

Discagem com um toque 

Discagem rápida 

Discagens para transmissão 

Memória de fax 

Funções 

Memória Memória do sistema 

Uso de papel Capacidade padrão (com MPF) 

Capacidade máxima (com 

opcionais) 

Alimentador automático de 

documento (ADF) 

Tamanhos de papel da impres-

sara 

Gramatura do papel 

Impressão duplex (frente e 

verso) 

Saída de papel 

Sellurança Controle de acesso 

Ambiente Tamanho (lxPxA) 

Peso 

Consumo de energia 

Compatibilidade com ENERGY 

STAR® 

Ruido acústico 

Até 30 ppm l 

Apenas 5,5 segundos 1 

Apenas 25 segundos 

1200 x 1200 dpi 

297 MHz 

até 70.000 páginas por mês 

PostScript® 3'M; PCl® 6, PCl5e; IBM ProPrinter II ; Epson FX 

Windows Vista® (32/64-bit). XP (32/64-bit). Server 2008 (32/64-bit) , Server 2003 
(32/64-bit), Win2000 (32-bit) ; Mac® OS 10.3 .9 ou superior (apenas impressão); 
Linux 

USB 2.0 de Alta ve locidade; Paralela IEEEl 284; Rede Ethernet interna 10/100 Base-
TX 

Até22cpm 

Apenas 14 segundos 1 

Até 600 x 600 dpi 

25%a 400% 

1 a 99 

Manual 

Colorido, monocromático e escala de cinza 

Scanner de mesa ; Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 fo lhas 

Apenas 3 seg/ pág . pela mesa; 2.2 seg/pág. pelo alimentador automát ico de 
documentos (A DF) 

Até 4800 x 4800 dpi (selecionado no driver) 

PC - criação de arquivos eletrónicos de originais impressos com Nuance® paperport® SE 
11 e digitalização para pasta, E-mail (com suporte lDAP), pasta de rede, servidor FTP/CIFS 
e fax; TWAIN, WIA 

Cores de 48-bit 

Nive l de 256 tons de cinza 

7 níveis 

Padrão Nuance PaperPort SE 11 

Padrão Nuance Omn iPage® 4SE 

MFP Setup Toai (via USB ou Network IIF); permite acesso a recursos e configurações 

Software PrintSuperVision e Job Accounting 

Armazena 100 endereços 

33.6 Kbps SuperG3; transm issão de 3 seg/pág Z 

RJll x 2 linhas (Fax / Tel) 

Até 400 x 200 dpi 

Até lO loca is 

Até 100 locais 

Até 100 locais usando números pré-programados 

4 MB (200 páginas)2 

Transmissão: alimentador, memória, manual; Rediscagem automática; Recebimento: 
automático, memória , manual ; Transmissão com atraso; Transmissão; Troca 
automát ica Fax/ Tel ; Detecção de toque diferenciado; Marca hora/data 

64 MB RAM padrão; 64 MB e 256 MB opcionais 

530 + 50 folhas 

1.11 0folhas 

50 folhas 

Carta, legal 13, legal 13.5, legal 14, Executivo, Papel Carta Cortado ao meio, A4, A5, 
A6, B5; Envelopes: C5, C6, Dl, Com-9, Com-lO, Monarch 

Bandeja principal e segunda bandeja opciona l para 530 folhas: 64-120 gim'; 
Alimentador manual 75-203 gim'; Duplex e ADF: 60-105 gim' 

Padrão 

Até 150 folhas com face para baixo 

Proteção por senha (PIN) (99 contas) 

44,7 x 52,9 x 43,2 cm 

Aprox imadamente 19 kg 

Economia de energia: l O W; Standby: 100W; Normal : 500W; Max: 800W 

Sim 

Operação (Impressão/Dig italização/Cúpia) 56 dB(A); Standby 32 dB(A) 
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Informação para pedido 
Descriçào N° da peça 

MB480 MFP (120V) 62433301 

Opcionais 

Segunda bandeja de papel (530 fls) 43990706 

Memória de 64 MB 70057302 

Memória de 256 MB 70057401 

Suprimentos 

Cartucho de toner 3,500 pg.' 43979101 

Cartucho de toner 7,000 pg. ' 43979201 

Cartucho de toner 12,000 pg.' 43979215 

Cilindro de imagem 25,000 pg. ' 43979001 

1 Resu ltados de desempenho publicados com base em 
testes de laboratório. Os resultados individuais podem 
variar. 

2 Com base no Gráfico de teste ITU-T no 1. 

3 Disponível apenas nos EUA e Canadá. 

4 Vida útil est imada, com base em ISO 19752. O 
equipamento é fornecido com cartucho de toner " inicial" 
de 1.500 páginas. 

5 Vida útil est imada, impressão contfnua (pode variar 
dependendo do número de páginas impressas por tarefa) . 
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