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Especificações
Impressora
• Velocidade de Impressão (Carta/A4): Mono 25/24 ppm;
Cor 23/22 ppm
• Tempo para a Primeira Página: Cor, máximo de 9
segundos; monocromática, máximo de 8,5 segundos.
• Tecnologia de Impressão HD: combina Pente de LEDs de
alta definição e toner microfino para criar detalhes nítidos
e rica profundidade de cores
• Resolução de Impressão: até 1200 x 600 dpi
• Velocidade do Processador: 533 Mhz
• Ciclo Mensal: até 45.000 impressões/cópias (utilização
recomendada de 3.000 págs.);
• Impressão/Cópias Duplex (Frente e Verso): Padrão
• Impressão a partir de Pen Drive: Via porta USB frontal
• Conectividade: USB v2.0 de alta velocidade; Ethernet
10/100 Base-TX (rede); Wireless 802.1 b/g/n
• Emulações: PCL® 6, PCL 5c; PostScript® 3™; IBM®
ProPrinter®, Epson® FX
• Sistemas Operacionais: Microsoft® Windows® 8,
Windows 7, Windows Vista®, Windows XP Home/XP
Professional, Windows Server 2008, Server 2008 R2,
Server 2003; Mac® OS X 10.5 e superior
• Fontes: Escaláveis – 87 PCL, 80 PostScript; Bitmap –
OCR-A, OCR-B, Line Printer, USPS; Barcode – 12 tipos +
PDF417

Copiadora
• Velocidade de Cópia (Carta/A4): Mono 25/24 ppm; Cor
23/22 ppm
• Velocidade de saída de primeira cópia1: Cor, máximo de 14
seg.; mono, 12 segundos.
• Cópias Duplex (Frente e Verso): Padrão
• Resolução da Cópia: até 600 x 600 dpi
• Dimensionamento da Cópia: 25% a 400% em aumentos
de 1%; 11 tamanhos para ajustes pré-definidos
• Escolha da Quantidade de Cópias: 1-99
• Cópia de Carteiras de Identidade: Os dois lados da
carteira de identidade em um lado da folha

Scanner
• Tipo de Digitalização: Mesa colorida; Alimentador
Automático de Documentos com Reversão (RADF)
• Resolução de Digitalização: Até 1200 x 1200 dpi
• Velocidade de Digitalização: Cor, aprox. 3 seg./página,
mono, aprox. 2 seg/página a 300 dpi (simplex)
• Digitalização para PC: Criação de arquivo eletrônico a
partir do original impresso nos formatos PDF, TIFF ou JPEG
(driver de digitalização TWAIN incluído; compatível com
Windows)
• Gerenciamento de Catálogo de Endereços: LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol)
• Função “Scan to”: Digitalizar para e-mail com suporte a
LDAP; para pen drive USB; para sites FTP; para rede; e
para PC.
• Formatos Suportados: PDF, TIFF, JPEG, BMP, PCX, GIF, TGA,
PNG, WMF, EMF
• Driver TWAIN: Windows 2000 e superior; permite prévisualização remota e funcionalidade de digitalização via
rede.

FAX
• Fax Modem: 33,6 Kbps Super G3
• Velocidade de Transmissão: 3 segundos/página2
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Resolução do Fax: até 200 x 400 dpi
Discagem 1-Toque: 16 posições
Discagem Rápida: 100 posições
Função Broadcast: até 100 destinos
Memória do Fax: 200 páginas² (4 MB)
Funções do Fax: Acesso duplo (desempenha funções
adicionais ao receber/enviar), fax internet T.37, troca
automática entre Tel/Fax, interface de dispositivo de
atendimento telefônico (TAD), toque característico,
Transmissão, Transmissão manual, transmissão atrasada,
rediscagem automática, recebimento automático,
relatórios de atividades, relatório de protocolo (para
solução de problemas).

Informação para pedido
Descrição 		

Códigos

MC362w 120V (Multilíngue)		

61602204

Opcionais
Segunda bandeja de 530 folhas		

44472101

256 MB DIMM 		

70061801

512 MB DIMM		

70061901

Suprimentos
Cartuchos de Toner3:
Cartucho de toner ciano

3,000 pg.

Multi-Tarefas

Cartucho de toner magenta

3,000 pg.

44469702

• Operação: Configura ou desempenha duas tarefas ao
mesmo tempo

Cartucho de toner amarelo

3,000 pg.

44469701

Cartucho de toner preto

3,500 pg.

44469801

Rede sem Fios

44469703

Cilindro de Imagem:

• Protocolos: IEEE802.11 b/g/n; Modo Infraestrutura;
WEP; WPA™ (TKIP), WPA2™ (AES); WPS-PBC, WPS-PIN;
Autenticação de sistema aberto, Autenticação de chave
compartilhada; autenticação IEEE802.1x

Cilindro de Imagem Único (CMYK) 20,000 pg.4

44494201

Serviços
Extensão Garantia Balcão - 12 meses
Extensão Garantia Balcão - 24 meses
Upgrade p/ Garantia On-site - 50km
Upgrade para Garantia On-site - 12 meses
Upgrade para Garantia On-site - 24 meses
Instalação MC362w - 50km
Upgrade p/ Garantia On-site - 100km
Extensão Garantia On-Site 100km-12 meses
Extensão Garantia On-Site 100km - 24 meses
Instalação MC362w - 100km

Painel Operador
• Recursos: Tela LCD de 3,5" com luz de fundo e inclinação
(até 90°), com 5 linhas; teclado alfanumérico; discagem
de fax com 1 toque – 16 posições;

Gestão de Documentos
• Suite de Utilitários: Nuance® PaperPort® SE v. 11,
OmniPage® SEv. 16, OKI LPR, Color Correct, Utilitário Color
Swatch, Utilitário ActKey, Ferramenta de Configuração
da Placa de Rede, Ferramenta de Configuração MFP,
Driver TWAIN, Driver do Fax, Driver da Impressora, Job
Accounting, PrintSuperVision, Desktop Document Capture

SV10000280
SV10000281
SV10000284
SV10000282
SV10000283
SV10000285
SV20000288
SV20000286
SV20000287
SV20000289

Código para Certificação		

Memória do Sistema

MC362w (120V)

N34326AX

• RAM Padrão/Max.: 256 MB/768 MB

Manuseio do Papel
• Entrada Padrão: 350 folhas – 250 folhas via Bandeja
Principal + 100 folhas via Bandeja de Multiuso (MPT)
• Entrada Máxima: 880 folhas (com 2° bandeja de 530
folhas opcional)
• Scanner RADF: até 50 folhas tamanho Ofício
• Capacidade de Saída: 150 folhas, face para baixo
• Tamanhos de papel (Mín/Máx): Bandeja principal de
10,41 X 14,73cm a 21,59 X 35,56cm; Bandeja multiuso de
7,62 X 12,7cm até banners de 21,59 X 132 cm
• Tamanhos de papel: Carta, Ofício 13/13.5/14, Banner,
Executivo, A4, A5, B5, A6; Envelopes – C5, C6, DL,
Monarch, COM 9, COM 10
• Peso de papel: Bandeja principal e 2° Bandeja (64–176
g/m2); RADF (60-105g/m²); Alimentação manual (64–220
g/m2)

Características Ambientais
• Tamanho (L x P x A): 42,7 cm x 50,9 cm x 44,4 cm
• Peso: aproximadamente 29 kg, com itens de consumo
• Consumo de energia: Operação normal 570W; Máx.
1.170W; Ocioso 100W; Economia de energia 20W;
Modo de Repouso Profundo <1,5W; Modo Desligamento
Automático <0,5W
• Conformidade com o padrão ENERGY STAR®: Sim
• Ruído Acústico: Impressão – 54,0 dBA ou menos; Cópia
– 55,5 dBA ou menos; Standby – 37,0 dBA ou menos;
Economia de Energia – Inaudível

Garantia
• Equipamento: 1 ano de garantia limitada balcão
• Pente de LED: 5 anos de Garantia Limitada balcão
• Suprimentos: 90 dias para suprimentos5

Para maiores informações sobre serviços e produtos
OKI - inclusive as extensões de garantia - entre em contato
conosco pelo telefone 11 3444-6747 (Capital e grande SP)
e 0800 11 55 77 (outros estados) ou visite nosso site
www.oki.com.br
Resultados de desempenho publicados com base
em testes de laboratório em folhas simplex (1 lado).
Resultados individuais podem variar.
1

2

Multifuncional colorido ideal para grupos de trabalho.
Compacto e fácil de usar.

Com base na tabela de testes ITU-T Chart #1.

De acordo com a norma ISO 19798. Acompanha cartuchos
iniciais para até 1.000 páginas.
3

Estimativa de vida útil, com base em 3 páginas por
trabalho.
4

A garantia de 90 dias oferecida para itens consumíveis
contra defeito de fabricação não se confunde com o
esgotamento em razão da utilização e independe do
volume de páginas produzidas. Caso a quantidade de
páginas prevista seja atingida dentro destes 90 dias, a
garantia perde a validade, em decorrência do consumo
total do suprimento.
5

®
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Meio Ambiente
Conformidade com o padrão ENERGY STAR® - Maior eficiência no consumo de energia
Modo de Economia de Toner - Reduz a quantidade de artigos consumíveis utilizados
Impressão Duplex (frente e verso) - Economia de recursos
Modo ECO Automático - Redução do consumo de energia, maior economia
Cilindro de imagem com 1 peça - Facilidade na troca e menor quantidade de suprimentos
Modo de economia profundo - Reduz o consumo para menos de 1.5w

O Multifuncional OKI MC362w melhora a produtividade da sua
empresa: Impressão sem fio, Cópia, Digitalização e Fax.
MC362w
Velocidade de Impressão (Máxima)1
Tempo para a Primeira Página

1

Capacidade do Toner
Teclado

23 ppm Cor; 25 ppm Mono (Carta)
9,0 seg., Cor; 8,5 seg., Mono
3.000 págs. CMY, 3.500 págs. K (Preto)
Teclado alfanumérico

Impressão Duplex (Frente e Verso)
Capacidade de Papel (Padrão/Max.)
Memória (Padrão/Máx.)
Processador
Conectividade
Emulações

22 ppm Cor; 24 ppm Mono (A4)

Padrão
350 folhas / 880 folhas
256 MB / 768 MB
533 Mhz Power PC CPU
USB 2.0 de Alta Velocidade, Rede 10/100 Base-TX

Converta documentos em arquivos digitais, administre o seu
fluxo de trabalhos e ajude o meio ambiente.
Funcionalidade completa ao alcance dos seus
dedos – o painel operador de fácil manuseio do
multifuncional MC362w apresenta uma gama
de botões de navegação, tela de LCD com luz
de fundo, teclado alfanumérico e teclado de
discagem de fax. O modelo vem com softwares
de aprimoramento de produtividade:
• PaperPort da Nuance®. transforma facilmente
pilhas de papéis e fotos em arquivos PDF e
JPEG.
• OmniPage® da Nuance. software de
reconhecimento ótico de caractere (OCR)
– transforma rapidamente documentos
impressos e formulários em arquivos
eletrônicos para fácil edição, busca e
compartilhamento.

Desktop Capture Solution – opera através da
Autenticação de Diretório Ativo do PaperPort
para transferir, de maneira rápida e fácil4,
documentos digitalizados para o fluxo de
trabalho do seu SharePoint® ou DocuWare®.
Recursos Ecológicos – O multifuncional
MC362w também ajuda a controlar o efeito na
saúde do planeta, disponibilizando:
• Impressão Duplex (frente e verso) padrão.
Use os dois lados de uma folha ao invés de
imprimir em duas. Economiza papel além de
economizar energia.
• Modo ECO automático. Esse multifuncional
otimiza o tempo de impressão para pequenos
trabalhos, utilizando menos energia.

• Modo de repouso profundo. Quando ligado
por um longo período, o multifuncional
MC362w é colocado neste modo, o qual utiliza
menos de 1,5 watts de potência.
• Cilindro de imagem de peça única. Este
suprimento de longa duração e substituível
pelo usuário é econômico e prático, pois reduz
o número de itens a serem armazenados e
descartados.
• Conformidade com o padrão ENERGY
STAR®. Com seu baixo consumo de energia –
especialmente no modo de repouso profundo
– o multifuncional MC362w atende aos padrões
governamentais de eficiência energética.

PCL® 5c, PCL 6, PostScript® 3™

Visão geral do multifuncional MC362w

Destaques:
• A tecnologia de impressão HD Color oferece
excelente qualidade de impressão e cópia
• Impressão wireless a partir de dispositivos
móveis por meio do Apple® AirPrint™ e do
MotionPrint™ da OKI®
• Padrão de funcionalidade multi-tarefas
• Emulações PCL® e PostScript® 3™
• Impressões e Cópias frente e verso padrão
• Equipado com fax com função de acesso
duplo e 4 MB de memória somente para o fax
• Digitalização direta para PC, pasta na rede,
e-mail ou pen drive USB
• Impressão a partir do pen drive USB
• Alimentador Automático de Documentos com
Reversão (RADF) para 50 folhas, padrão economiza tempo e energia
• Impressão de banner em folhas de até 1,32m
de comprimento3
• Software de contabilização de impressões,
ajuda a controlar os custos. Define quem pode
imprimir colorido, monocromático ou para
quem a impressão está proibida
• Cartuchos de toner CMYK separados,
operação com baixo custo
• Design compacto adequado a pequenos
ambientes
• Conformidade com o padrão ENERGY STAR®
• 1 ano de garantia limitada balcão

O multifuncional colorido MC362w da OKI®
é a solução perfeita para o uso pessoal e
para pequenos grupos de trabalho. Combina
velocidade, confiabilidade, facilidade
de uso com alta qualidade em cores e
multifuncionalidade em um só equipamento.

Remotamente, também é possível pré-visualizar
e digitalizar os seus documentos no seu PC por
meio da rede. Insira um pen drive USB na porta
frontal para salvar os documentos escaneados
ou imprima os arquivos diretamente do seu pen
drive.

Com a tecnologia de impressão HD Color e
resolução de até 1200 x 600 dpi, os trabalhos
são realizados com alta qualidade e velocidade,
pois utiliza Pente de LEDs multiníveis e o
exclusivo toner microfino da OKI. Com eles é
possível atingir maior profundidade de cores,
melhorando os detalhes, a nitidez das imagens
e diminuindo sensivelmente a granulação
mesmo em impressões realizadas em papel
comum. E mais, o recurso Auto Color Balance
garante impressões com cores consistentes e
sem variações do primeiro até o ultimo trabalho.

Ele pode facilitar o seu trabalho – O MC362w
é realmente fácil de operar: pronto para redes
sem fio e com um intuitivo painel operador de
fácil utilização. A tela LCD de 3,5" com luz de
fundo inclina-se para facilitar a leitura e um
teclado para discagem rápida.

Melhore a produtividade da sua equipe – Esse
multifuncional é rápido: imprime ou copia até 23
páginas coloridas ou 25 em branco e preto por
minuto, com a primeira página sendo impressa
em apenas 8 segundos1.
Seu alimentador automático de documentos
com reversão (RADF) digitaliza rapidamente os
dois lados de uma folha, o recurso multitarefas
permite a configuração ou execução de duas
tarefas ao mesmo tempo.
Digitalização na máquina ou a partir da sua
mesa – Transforme documentos em papel
em arquivos eletrônicos com várias opções.
Digitalize documentos coloridos ou em preto
e branco e envie-os para o seu PC, para uma
pasta na rede, para um pen drive USB ou para
uma lista de endereços de e-mail.

Impressão Wireless – O multifuncional
oferece impressão Wi-Fi® direta. Não é
necessário instalar ou configurar nada. Imprima
diretamente do seu iPhone® ou iPad® via Apple
AirPrint™, ou use o MotionPrint™ da OKI para
estender a impressão móvel para dispositivos
Android™ e Blackberry®.
Recursos de Fax Completo – o MC362w é
equipado com recursos de fax avançados que
incluem fax por internet; envio para e-mails
ou pastas em rede (economizando papel e
protegendo documentos sigilosos); envio de fax
diretamente para seu PC; interruptor Tel./Fax;
Toque Característico; e 16 botões de fax de um
toque.

Acesso simultâneo: digitalize faxes para a memória
enquanto a unidade estiver ocupada enviando ou
recebendo faxes.

Alimentador Automático de Documento Reversível
(RADF) para 50 folhas: digitaliza os dois lados de
uma folha; aumenta a produtividade do usuário

Scanner de mesa: manuseio de documentos de até
21,59 x 29,7 cm no vidro e até 21,59 X 35,56 cm via
Alimentador automático de documentos (RADF)

Teclado alfanumérico: digite
facilmente números de fax, códigos e
quantidades

Tela de LCD com luz de fundo: tela de 3,5”
inclina-se até 90º para simplificar a navegação.

Discagem com 1 toque: pré-programação
para até 16 posições de fax

Multitarefas: desempenha duas tarefas ao mesmo tempo
Digitalizar e Imprimir do pen drive USB:
porta frontal conveniente tornando essas
operações rápidas e fáceis

Cores em alta definição: tecnologia de impressão
HD Color, garantindo resultados impressionantes,
mesmo em papéis comuns.

Conectividade Wireless: permite
a impressão em uma rede WI-FI
CERTIFICADATM

Bandeja multi-uso para 100 folhas: também
manuseia cartões de 7,62 x 12,7cm, envelopes e
folhas de banners até 21,59x132cm.

Tecnologia Single Pass ColorTM: o
caminho reto do papel permite uma
flexibilidade superior no manuseio
de papel

Bandeja de papel para 250 folhas: menos
intervenções dos usuários, garantia de alta
produtividade.

Design compacto, economia de espaço:
a pequena base do multifuncional
MC362w permite que se ajuste à
maioria dos espaços de trabalho

Segunda bandeja de papel para 530 folhas,
opcional: aumenta a capacidade máxima de
papel para até 880 páginas

Suporte técnico – A Assistência Técnica
Autorizada OKI presta total suporte ao
multifuncional MC362w.
Caso necessite de assistência técnica, acesse o
site www.oki.com.br
1
Resultados de desempenho com base em testes de laboratório em
folhas simplex (1 lado). R esultados individuais podem variar
2
Com base no ITU-T Test Chart #1.
3
Arquivos grandes podem exigir memória adicional
4
Exige conectores opcionais

