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Seria MC800

Wszechstronne, inteligentne urządzenia  
wielofunkcyjne, zapewniające bezproblemową  
integrację z systemem obiegu dokumentów
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A3/A4  a

Kolor/mono  a

Drukowanie dwustronne, kopiowanie, 
skanowanie, faksowanie  
Wydruki w formatach od A6 do 297 x 1321 mm  
o gramaturze do 256 g/m²  
1 – ponad 30 użytkowników  a

DRUKOWANIE SKANOWANIE FAKSOWANIEKOPIOWANIE SIEĆ

a

a
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Wszechstronne i inteligentne kolorowe 
urządzenia wielofunkcyjne A3, oferujące 
doskonałą wydajność, jakość i bezproblemową 
integrację z systemem obiegu dokumentów
Łącząc niezawodność wielokrotnie nagradzanej cyfrowej technologii LED firmy 
OKI z zaawansowanymi funkcjami kopiarki w jednym szybkim i łatwym w obsłudze 
urządzeniu, seria MC800 zapewnia doskonałą jakość druku i kopiowania, a także 
kompleksowe funkcje skanowania i zarządzania dokumentami.

Dzięki inteligentnej platformie Extendable Platform (sXP) firmy OKI urządzenia 
serii MC800 mogą zajmować centralne miejsce w obiegu dokumentów w 
firmie, udostępniając bardzo łatwy w użyciu i umożliwiający dostosowanie do 
indywidualnych potrzeb 7-calowy wyświetlacz dotykowy, który służy do obsługi 
urządzenia i wszystkich funkcji obiegu dokumentów.

Urządzenia serii MC800 zapewniają wygodę wysokonakładowego druku i 
kopiowania z prędkością do 35 str./min przy maksymalnej pojemności podajników 
wynoszącej 2000 arkuszy (5 oddzielnych podajników).  Dwa zasobniki wyjściowe 
umożliwiają natychmiastowe sortowanie dokumentów, a wbudowany zszywacz 
zapewnia wygodę ich wykańczania dla wszystkich użytkowników w grupie 
roboczej. Z myślą o komforcie użytkowania firma OKI oferuje unikalną, bezpłatną 
3-letnią gwarancję. Wystarczy zarejestrować produkt w ciągu 30 dni od zakupu.

Seria MC800: wyjątkowa wartość i wydajność bez kompromisów dla 
wymagających grup roboczych.   

Seria MC800
zestawienie danych  
technicznych

Konfiguracja
Druk 

dwustronny/
praca w sieci

Druk 
dwustronny/
praca w sieci,

szafka, 2. 
podajnik

Druk 
dwustronny/
praca w sieci,

2., 3. i 4. 
podajnik

Druk 
dwustronny/
praca w sieci

Druk 
dwustronny/
praca w sieci,

szafka, 2. 
podajnik

Druk 
dwustronny/
praca w sieci,

2., 3. i 4. 
podajnik

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

Szybkość druku A4: 23 str./min kolor/cz-b 
A3: 13 str./min kolor/cz-b

A4: 35 str./min kolor/cz-b
A3: 20 str./min kolor/cz-b

Czas pierwszego wydruku 14 sekund 9,5 sekundy

Czas uzyskania pierwszej 
kopii 14,5 sekund 10 sekundy

Pojemność podajników 
papieru 400 935 2005 400 935 2005

MC853dn MC853dnct MC853dnv MC883dn MC883dnvMC883dnct

MC853

To inteligentne, kompaktowe i jednocześnie bardzo 
wydajne urządzenie wielofunkcyjne jest idealnym 
rozwiązaniem dla grup roboczych. Zapewniając 
doskonałą jakość druku i kopiowania oraz niski 
całkowity koszt użytkowania oferuje jednocześnie 
funkcjonalność porównywalną z droższymi urządzeniami.  
Dzięki łatwemu w obsłudze i umożliwiającemu pełne 
dostosowanie interfejsowi cała grupa robocza może 
korzystać z jego doskonałej wydajności.

MC883 

Szybsze drukowanie i kopiowanie oraz materiały 
eksploatacyjne o wyższej wydajności sprawiają, że model 
MC883 to idealne rozwiązanie dla najbardziej wymagających 
grup roboczych.  Dzięki prędkości drukowania wynoszącej 
do 35 str./min i wydrukowi pierwszej strony w zaledwie 
9,5 sekundy, zarówno w kolorze, jak i w czerni, model 
MC883 z łatwością spełnia wymagania większych grup 
roboczych.  Ograniczona potrzeba interwencji użytkowników 
i niższy całkowity koszt użytkowania w połączeniu z 
łatwym w obsłudze panelem sterowania sprzyjają większej 
produktywności i wydajności całej grupy roboczej. 

Dostępne wersje: 
dn (druk dwustronny i praca w 
sieci); dnct (druk dwustronny, 
praca w sieci, szafka i 2. 
podajnik papieru);  
dnv (druk dwustronny, praca w 
sieci, 2., 3. i 4. podajnik papieru)

Urządzenia serii 
MC800 oferują 
wszechstronność 
i możliwość 
dostosowania się 
do różnych potrzeb
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Oszczędne tonery o dużej 
pojemności

Pojemniki z tonerem o wysokiej 
wydajności zmniejszają 

całkowity koszt użytkowania 
i minimalizują konieczność 

interwencji użytkownika.

Zszywacz
Wbudowany zszywacz 

w wyposażeniu 
standardowym, który 
ułatwia wykańczanie 

wydrukowanych 
dokumentów.

Wszechstronne możliwości 
obsługi nośników

Druk na szerokiej gamie 
nośników o zróżnicowanych 

formatach — od A6 do 
banerów o długości do 1,3 m 
i gramaturze do 163 g/m2, z 

podajnikiem uniwersalnym 
na 100 arkuszy z funkcją 

automatycznego wykrywania 
nośnika (MPT).

Przyjazny i łatwy w obsłudze 
Programowalny 7-calowy 
kolorowy ekran dotykowy 

LCD, intuicyjny system menu 
i rozszerzona funkcjonalność 

pomocy; możliwość 
umieszczenia najczęściej 

używanych funkcji na ekranie 
głównym dla zapewnienia 

szybkiego i łatwego dostępu.

Funkcje automatycznego druku 
dwustronnego, kopiowania, 
skanowania i faksowania w 

standardzie 
Automatyczny podajnik 
odwracający (RADF) dla 

zapewnienia łatwej, 
szybkiej i ekonomicznej 

obsługi wielostronicowych 
i jednostronicowych oraz 

jednostronnych i dwustronnych 
dokumentów.

Doskonałe funkcje, które 
zaspokajają codzienne 
potrzeby związane z 
drukowaniem, kopiowaniem, 
skanowaniem i faksowaniem

Idealny wybór do drukowania 
wysokonakładowych projektów
Dzięki pojemności podajników 
wynoszącej do 2005 arkuszy* 

nie musisz już zlecać drukowania 
wysokonakładowych projektów 

firmom zewnętrznym.

*MC853dnv i MC883dnv
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Funkcje, które zwiększą 
Twoją wydajność i 
usprawnią przebieg 
pracy
Dzięki przyjaznym i intuicyjnym w obsłudze 
wyświetlaczom urządzenia serii MC800 
oferują doskonałą jakość druku z dodatkowymi 
funkcjami kopiowania, skanowania i 
faksowania. Wydajność i bezpieczeństwo to 
integralne cechy tych urządzeń dzięki m.in. 
takim funkcjom, jak obsługa protokołu IPsec, 
szyfrowane bezpieczne drukowanie czy funkcje 
uwierzytelniania.

faks

skanowanie

kopiowanie

drukowanie

Etykiety 
adresowe

Bannery/arkusze kalkulacyjne/diagramy Gantta

Ulotki Naklejki Prezentacje Listy

faksowanie

poczta  
e-mail

Internet

komputer

Dwustronne

Jednostronne

Drukowanie

Zapewnia doskonałą jakość kolorów przy imponującej 
prędkości. 

• Wysoka rozdzielczość druku w kolorze i w czerni 
profesjonalnych dokumentów biznesowych

• Prędkość druku w kolorze i w czerni do 35 str./min i pierwszy 
wydruk w ciągu zaledwie 9,5 sekundy — doskonałe parametry 
w przypadku bardzo pilnych projektów

• Drukowanie dwustronne w standardzie — pozwala zmniejszyć 
zużycie papieru i umożliwia drukowanie na miejscu 
dokumentów biznesowych

• Ultraniezawodna technologia druku LED

• Funkcja szyfrowanego bezpiecznego drukowania sprawia, że 
drukowanie dokumentów poufnych jest bezpieczne

• Urządzenie mieści do 2005 arkuszy papieru, minimalizując 
potrzebę interwencji ze strony użytkownika

• Podajnik uniwersalny z funkcją wykrywania obsługuje szeroką 
gamę nośników o różnym formacie i gramaturze 
 

Faks

Rozszerzone funkcje faksu z prędkości Super G3 dla 
zapewnienia efektywnego zarządzania dokumentami.

• Technologia Super G3 zapewnia wysoką szybkość wysyłania i 
odbierania faksów

• Wysyłanie i odbieranie faksów bezpośrednio z komputera PC

• Funkcja przekazywania faksów do innego faksu, folderu 
sieciowego lub bezpośrednio na adres e-mail

• Funkcja Usuwanie krawędzi automatycznie czyści obrazy

• Blokowanie niechcianych faksów pozwala ograniczyć koszty 
drukowania

• Możliwość przechowywania i wyświetlania przychodzących 
faksów na 7-calowym wyświetlaczu przed wydrukowaniem w 
celu zapewnienia oszczędności papieru

• Do 40 przycisków szybkiego wybierania i 1000 pozycji 
szybkiego wybierania najczęściej używanych numerów
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Wszystkie modele są wyposażone w 
automatyczny podajnik odwracający 
(Reverse Automatic Document Feeder, 
RADF) na 100 arkuszy, który ułatwia 
kopiowanie, skanowanie i faksowanie 
dwustronnych dokumentów.

Automatyczny druk 
dwustronny, kopiowanie, 
skanowanie i faksowanie

Kopiowanie dowodów tożsamości

Pojedyncze kopiePosortowane kopie

Dowód tożsamości

FTP

Skanowanie

USB folder  
sieciowy

poczta 
e-mail

lokalny 
komputer

skanowanie 
zdalne

folder 
ftp

Jedno- lub dwustronne w kolorzeJedno- lub dwustronne czarno-białe

Skanowanie

Kolorowy skaner LED o wysokiej rozdzielczości umożliwia 
poprawę obiegu dokumentów.

• Duża szybkość skanowania — do 40 obrazów/min

• Podajnik RADF na 100 arkuszy ułatwia pracę z wielostronicowymi 
dokumentami jedno- i dwustronnymi

• Skanowanie bezpośrednio na pamięć USB lub poprzez sieć w 
standardzie TWAIN (PC i Mac)

• Możliwość zapisania ustawień względem regularnie skanowanych 
projektów

• Protokół LDAP zapewnia bezpośredni dostęp do kontaktów i 
adresów e-mail zapisanych na serwerze, pozwalając zaoszczędzić 
czas i zwiększyć wydajność dostarczania dokumentów

• Funkcja Job Build pozwala na zeskanowanie kilku dokumentów do 
jednego pliku

• Bezpośrednie skanowanie do pamięci USB, folderu sieciowego, 
poczty e-mail, serwera FTP, lokalnego komputera PC oraz 
skanowanie zdalne umożliwia szybkie i wygodne przechowywanie 
dokumentów oraz zarządzanie nimi

• Podgląd skanowania dla wiadomości e-mail, folderu 
współdzielonego i pamięci USB

• Funkcja usuwania pustych stron — pomija puste strony podczas 
skanowania

Kopiowanie

Skanowanie i drukowanie w technologii LED zapewnia 
doskonałą jakość kopii oraz precyzyjne i szybkie efekty.

• Łatwość obsługi wielostronicowych dokumentów, jedno- i 
dwustronnych

• Szybkie, wysokiej jakości kopiowanie z prędkością do 35 kopii/min

• Funkcja Job Macro pozwala użytkownikowi na zaprogramowanie 
często stosowanych ustawień kopiowania

• Funkcja kopiowania dokumentów tożsamości umożliwia 
kopiowanie obu stron dokumentu na jeden arkusz

• Funkcja usuwania tła pozwala wyeliminować błędy skopiowane ze 
szkła lub nośnika

• Sortowanie dokumentów oszczędza czas poprzez automatycznie 
porządkowanie kopii dokumentów wielostronicowych

• Funkcja usuwania pustych stron — pomija puste strony podczas 
kopiowania
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Lepsza wydajność i 
mniejszy wpływ na 
środowisko
Urządzenia serii MC800 — jedne z 
najbardziej przyjaznych dla środowiska 
kolorowych drukarek wielofunkcyjnych 
A3 na rynku — łączą wiele funkcji 
w ramach jednego wydajnego 
rozwiązania, pomagając użytkownikom 
ograniczyć zużycie energii, wpływ na 
środowisko i koszty użytkowania.

Konsolidacja kilku urządzeń w jedno

Połączenie kilku urządzeń w jedno 
pozwala zmniejszyć:
• Zużycie energii — zapewniając 

wymierne oszczędności i pozwalając 
dbać o środowisko

• Zużycie materiałów eksploatacyjnych

Zmniejszone zużycie energii

• Pełne wykorzystanie 
energooszczędnej technologii LED

• Tryb głębokiego uśpienia – 
ogranicza zużycie energii do 
poziomu poniżej 3W 

Drukowanie dwustronne, kopiowanie i 
faksowanie w standardzie

• Zmniejszone zużycie papieru
• Umożliwia drukowanie profesjonalnych 

dokumentów na miejscu

Zmniejszone zużycie tonera

• Funkcja oszczędzania tonera — 
mniejsza ilość tonera zużywanego 
podczas drukowania wersji 
roboczych dokumentów lub 
dokumentów wewnętrznych

Drukuj w ruchu dzięki funkcji drukowania mobilnego

Drukowanie mobilne jest zwieńczeniem nieustannych dążeń firmy OKI do wprowadzania innowacji i nowych 
technologii. Wiele naszych produktów, włączając w to urządzenia serii MBMC800, jest teraz kompatybilnych z aplikacjami 
do drukowania mobilnego. Pozwala to drukować dokumenty wprost z urządzeń przenośnych, za pośrednictwem 
bezprzewodowych sieci Wi-Fi.
Urządzenia serii MC800 są zgodne z funkcjami Google Cloud Print oraz AirPrint firmy Apple Inc, które umożliwiają zdalne 
drukowanie z dowolnego miejsca na świecie, bez konieczności podłączania bezpośrednio do urządzenia drukującego.
Więcej informacji na temat drukowania mobilnego można znaleźć na naszej dedykowanej stronie www.okieurope.com/mobileprinting

smartPrintSuperVision (sPSV) 
Program do zarządzania i sterowania 
sieciowymi drukarkami i urządzeniami 
wielofunkcyjnymi
Oprogramowanie sPSV oferuje szeroką gamę 
narzędzi do generowania raportów i pozwala 

pracownikom działu IT na zarządzanie urządzeniami 
oraz rozwiązywanie problemów bez interwencji ze strony 
użytkownika, zapewniając pełną kontrolę i wgląd we 
wszystkie drukarki w sieci niezależnie od marki i modelu.

Program zapewniający wgląd i kontrolę 
kosztów drukowania w firmie
Zyskaj wgląd i kontrolę nad 
wykorzystaniem drukarki w firmie. 
Ograniczaj dostęp poszczególnym 

użytkownikom oraz grupom, a także zarządzaj 
drukowaniem i kopiowaniem w ramach ustalonego 
budżetu. Oprogramowanie sPSV zapewnia również 
możliwość generowania raportów dotyczących 
użytkowania w całej sieci, które zawierają informacje na 
temat nakładów, używanych nośników i ich formatów, a 
także zużycia materiałów eksploatacyjnych.

ABBYY FineReader Sprint
Aplikacja ABBYY FineReader® pomaga tworzyć 
edytowalne, umożliwiające wyszukiwanie 

tekstu pliki z papierowych dokumentów, plików PDF lub 
cyfrowych zdjęć, co pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć 
konieczności kłopotliwego przepisywania dokumentów.

• Edytuj zeskanowane dokumenty lub pliki PDF i twórz 
nowe dokumenty w postaci edytowalnych plików bez 
konieczności ponownego formatowania ich struktury, 
tabel, kolumn, czcionek i wymiarów.

• Wyszukuj i archiwizuj dokumenty, aby móc uzyskać 
do nich szybki i wygodny dostęp, konwertując je do 
umożliwiających wyszukiwanie formatów PDF i PDF/A.

• Konwertuj dokumenty do formatów obsługiwanych 
przez urządzenia przenośne, takie jak czytniki 
e-booków, tablety czy smartfony.

SENDYS Explorer 
Aplikacja SENDYS Explorer umożliwia 
konwersję dokumentów, a także ich 

dystrybucję i przesyłanie do wybranej lokalizacji, co 
zapewnia większą swobodę edycji, dostępu, drukowania, 
wyszukiwania i udostępniania plików.
• Przechwytywanie dokumentów: z urządzenia 

wielofunkcyjnego, smartfonów i tabletów, interfejsu 
internetowego w komputerze i poczty elektronicznej.

• Konwersja dokumentów: przekształcaj zeskanowane 
dokumenty do szerokiej gamy formatów 
umożliwiających edycję.

• Centrala dokumentów: korzystaj z funkcji dystrybucji 
plików zeskanowanych dokumentów.

• Drukowanie: zeskanowanych lub pobranych z chmury 
dokumentów bezpośrednio z panelu urządzenia 
wielofunkcyjnego, smartfonu/tabletu lub interfejsu 
internetowego. 

Firma OKI dostarcza pakiet oprogramowania, który użytkownicy inteligentnych 
urządzeń wielofunkcyjnych OKI otrzymują bezpłatnie 
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Przyjazny dla użytkownika 7-calowy kolorowy wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym dodatkowo zwiększa funkcjonalność 
urządzeń MC853 i MC883.

Łatwość obsługi w zasięgu ręki

Funkcja Job Macro umożliwia 
użytkownikom zapisywanie i 
ponowne wykorzystanie sekwencji 
klawiszy, dzięki czemu przyspiesza 
często wykonywane czynności

Dostosuj do 
własnych 
potrzeb ekran 
główny, aby 
mieć pod ręką 
najczęściej 
używane 
funkcje, 
umożliwiające 
szybką i 
wydajną pracę

Klawiatura 
QWERTY 
pozwala 
uprościć proces 
wprowadzania 
danych i 
adresów poczty 
elektronicznej  

Rozszerzona funkcja pomocy 
zapewnia dostęp do przydatnych 
wskazówek wyświetlanych w 
postaci graficznej i tekstowej  
na ekranie

Dedykowane przyciski 
funkcyjne umożliwiają 
przechodzenie szybko i 
bezpośrednio do wybranego 
trybu pracy

Przechowywanie i przeglądanie 
przychodzących faksów przed 
rozpoczęciem drukowania 
zwiększa oszczędność papieru

sXP (Smart Extendable Platform) — zapewnia optymalizację biurowego obiegu dokumentów

Urządzenia serii MC800 są oparte na otwartej platformie sXP, która umożliwia uproszczenie procesów biznesowych 
wymagających intensywnego obiegu dokumentów.

Oparta na usługach sieciowych platforma umożliwia pełną integrację tych inteligentnych urządzeń wielofunkcyjnych z 
istniejącymi systemami użytkownika oraz rozwiązaniami innych firm, takimi jak SENDYS Explorer, PaperCut MF czy Drivve 
Image. Dzięki temu pobieranie dokumentów, ich dystrybucja, odbiór oraz zarządzanie nimi są wykonywane i wdrażane w 
efektywny sposób, co poprawia wydajność personelu.

Inteligentny obieg dokumentów

sXP
•	Rozpoznawanie tekstu 

techniką OCR
•	Odczyt danych z kodu 

kreskowego
•	Dodawanie 

metadanych, np. 
numeru faktury

• Faktury
• Umowy
• Zlecenia zakupów
• CV
• Dokumentacja 

zdrowotna

Skanowanie Zarządzanie

 Korporacyjna wewnętrzna  
 baza danych

E-MAILERP

DMS Folder

Usługi w 
chmurze

FTP



Z myślą o środowisku naturalnym

W ramach realizacji postanowień 
Kodeksu Postępowania grupy OKI, 
firma OKI dokłada wszelkich starań, 

aby dostarczane przez nią produkty były przyjazne 
dla środowiska naturalnego: 

■  Nasze produkty są projektowane i wytwarzane 
z myślą o ograniczeniu negatywnego wpływu na 
środowisko.

■  Naszym strategicznym celem jest stałe 
zwiększanie liczby części i materiałów 
eksploatacyjnych uzyskanych w procesie 
powtórnego przetworzenia.

■  Czujemy się odpowiedzialni za prowadzenie 
naszej działalności z pełnym poszanowaniem 
dla środowiska naturalnego oraz działań na 
rzecz jego ochrony podejmowanych przez 
lokalne społeczności.

Symbol zielonego liścia umieszczony na 
wszystkich produktach i opakowaniach OKI 
odzwierciedla nasze pełne zaangażowanie w 
inicjatywę zbierania i przetwarzania odpadów dla 
dobra środowiska naturalnego.

3 LATA GWARANCJI

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! Wystarczy zarejestrować 
produkt w ciągu 30 dni od nabycia. Więcej informacji 
można uzyskać na stronie: WWW.OKI.PL/WARRANTY

High Definition Color

Technologia High Definition Color 
to unikalne połączenie rozwiązań 
sprzętowych i oprogramowania firmy 

OKI. Połączenie to pozwala uzyskać niezrównaną 
jakość drukowania w kolorze — łatwo, 
inteligentnie i z doskonałymi efektami. 

30 lat technologii LED 

Firma OKI była pionierem w 
opracowywaniu ponad 30 lat temu cyfrowej 
technologii LED do drukarek. To nowatorskie 
rozwiązanie umożliwia drukowanie z jakością 
High Definition, zapewniając dokładne, niezwykle 
sugestywne wydruki. Dzięki cyfrowej technice 
LED nasze drukarki są niewielkie, przyjazne dla 
środowiska i energooszczędne. Do ich produkcji 
wykorzystujemy znacznie mniej surowców i 
zużywamy przy tym mniej energii. Głowice 
drukujące LED nie zawierają żadnych ruchomych 
elementów, dzięki czemu drukarki LED są 
wytrzymałe i niezwykle niezawodne.
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Specjaliści w dziedzinie druku biznesowego 

OKI Printing Division to globalna marka business-to-business oddana tworzeniu efektywnych kosztowo, 
profesjonalnych rozwiązań w dziedzinie druku biurowego, projektowanych z myślą o zwiększaniu 
wydajności firm i usprawnianiu środowiska ich pracy. Jako pionierzy innowacyjnych technologii druku, 
takich jak cyfrowa technologia LED czy High Definition Colour, oferujemy paletę nagradzanych produktów 
i rozwiązań, które zapewniają firmom możliwość uzyskania wysokiej jakości drukowanych dokumentów, 
przy zachowaniu rozsądnego poziomu wydatków.

Firma OKI oferuje pełen wybór kolorowych i czarno-białych drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych o 
wszechstronnych możliwościach obsługi nośników A3 i A4, przeznaczonych dla grup roboczych i różnej wielkości 
firm. Ofertę naszych rozwiązań uzupełniają faksy, drukarki do druku etykiet oraz drukarki igłowe. Najlepsze w 
swojej klasie produkty zaprojektowano w taki sposób, aby były intuicyjne w obsłudze i ułatwiały pracę biurową.

OKI EUROPE (POLSKA) 
Platinum Business Park II, 
3 piętro, 
ul. Domaniewska 42 

02-672 Warszawa,  
Polska 
T +48 (22) 448 65 00 

F +48 (22) 448 65 01 

WWW.OKI.COM/PL

© Copyright 2020 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 Warszawa, Polska, oddział OKI EUROPE LIMITED, spółki zarejestrowanej na 
terytorium Anglii i Walii za numerem 02203086, z siedzibą pod adresem Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Wielka Brytania.  
OKI EUROPE LTD należy do grupy spółek Oki Electric.
Specyfikacje podlegają zmianom bez powiadamiania. Własność wszystkich znaków towarowych jest potwierdzona. Numer wersji 1.0 02/2020.
Google Cloud Print jest znakiem towarowym firmy Google Inc. AirPrint i logo AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple Inc.


