You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for OKI MC160N. You'll find the
answers to all your questions on the OKI MC160N in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories,
etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.
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Manual abstract:
6 kbps, 3 sec./pag.; Verkort kiezen: 220 snelkiesnummers; Aantal groepen: max. 20; Paginageheugen: 6 MB (ca. 384 pag. verzenden en ontvangen) Nuance
PaperPort 11.2SE, OmniPage 4.2SE 1200 x 600 dpi Host-based afdruksysteem Hi-speed USB 2.0 en 10/100 Base-TX Ethernet Windows 2000 / 2003 x64 / XP
Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2008 / Server 2008 x64 / Vista / Vista x64; Mac OS X 10.3.
010.5.7 Template Manager2, OKI LPR, TWAIN-driver, Setup Tool, Scanner Tool, fax-/printerdriver Standaard: 128 MB 1e lade: 200 vel, 80 g/m2; ADF: 35
vel, 80 g/m2; Optionele 2e lade: 500 vel, 80 g/m2 1e lade: A4, A5, B5, letter, legal, door gebruikers gedefinieerde formaten (92216 mm x 184356 mm); ADF:
A4, letter, legal, door gebruikers gedefinieerde formaten (140216 mm x 149356 mm); Optionele 2e lade: A4; Optionele duplexeenheid: A4 1e lade: 60209
g/m2; ADF: 50110 g/m2; Optionele 2e lade: 6090 g/m2; Optionele duplexeenheid: 6090 g/m2 100 vel face down 10 °C 35 °C (15 °C 25 °C aanbevolen) /
15% 85% RV (35% 70% RV aanbevolen) -10°C 40°C / 10% 90% RV 220240 VAC +/- 10%, frequentie 50/60 Hz +/- 2 Hz Doorgaans 560 W, pieken
1060W, niet-actief 200 W (gemiddeld), energiespaarstand < 14 W Tijdens gebruik: 55 dB(A) of minder, stand-by: 38 dB(A) of minder 432 x 405 x 427 mm ca.
20,8 kg max.: 35.
000 pagina's per maand; gemiddeld: 5002000 pagina's per maand tot 3 jaar verlengde garantie bij registratie binnen 30 dagen na aankoop4 O (44244804) O
(44244901) Printsnelheid A4 Tijd tot eerste afdruk Opwarmtijd Processorsnelheid Scannen Kopiëren Faxen Documentenbeheer Afdrukkwaliteit
Compatibiliteit Resolutie Printertalen Connectiviteit Compatibele besturingssystemen1 RAM Papierinvoer Papierformaten Papiergewichten Papieruitvoer
Temperatuur en vochtigheid Opslagtemperatuur en -vochtigheid Netspanning Stroomverbruik Hulpprogramma's1 Geheugen Papierverwerking
Omgevingscondities Voeding Geluidsniveau Afmetingen (HxBxD) Gewicht3 Belasting Garantie Accessoires Belasting Duplexeenheid 2e papierlade O
optioneel (artikelnummer) 1 Kijk op de Nederlandse website van OKI Printing Solutions voor de meest recente drivers en compatibele besturingssystemen Let
op: voor de installatie onder Windows 7, dient u de Windows Vista drivers te gebruiken 2 3 4 Alleen voor Windows Inclusief alle verbruiksmaterialen Om in
aanmerking te komen voor de tot 3 jaar verlengde garantie dient u uw product online te registreren op www.oki.nl/garantie. Zonder deze registratie geldt de
Europese standaardgarantie van 1 jaar. Verbruiksmaterialen Ter bescherming van uw apparaat en om te zorgen dat u de functies ervan zo veel mogelijk kunt
benutten is dit model dusdanig ontworpen dat het alleen werkt met originele OKI-tonercartridges, die herkenbaar zijn aan het handelsmerk van OKI.
@@@@Deze tekst kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Alle genoemde handelsmerken zijn erkend. @@@@@@@@Met een scherpe resolutie van
1200 x 600 dpi ruim voldoende voor de gebruikelijke documenten en een snelheid (tot 20 ppm mono) die goed genoeg is voor uw netwerk. Bovendien kunt u
met 5 ppm pagina's in full colour produceren. Ideaal als u uw documenten wat meer stijl wilt geven. U gaat ook gemakkelijker met uw documenten om, o.a.
dankzij de diverse mogelijkheden van de scanner (u kunt scannen naar e-mail, FTP, PC of USBstick), terwijl u de papierinvoer met een optionele 2e lade tot
maar liefst 700 vel kunt uitbreiden en optioneel een duplexeenheid kunt toevoegen om dubbelzijdig te printen en te kopiëren. .
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