Dane techniczne serii C800
Mały rozmiar, duże możliwości: oto drukarka kolorowa A3,
która ma kompaktowy rozmiar, jest ekologiczna i zapewnia
nieograniczone możliwości
Najmniejsza drukarka A3 na rynku, urządzenie serii C800, może obsłużyć wszystkie Twoje potrzeby w zakresie
drukowania, w tym druk wizytówek, druk na nośnikach perforowanych, plakaty, banery o długości do 1,3 m i nie tylko.
Dzięki połączeniu niezrównanej elastyczności nośników, wyjątkowej niezawodności i pionierskiej cyfrowej technologii LED
firmy OKI to urządzenie zwiększające produktywność jest idealne do drukowania atrakcyjnych materiałów marketingowych
oraz dokumentów biurowych na miejscu i na żądanie.
Drukarka serii C800 nagrzewa się niemal natychmiast i oszczędza energię dzięki innowacyjnej technologii utrwalania OKI,
oszczędzając czas i zwiększając wydajność, co czyni ją idealnym wyborem dla każdej aktywnej firmy lub grupy roboczej.
Najważniejsze funkcje

Niezrównana elastyczność obsługiwanych
nośników

■■ Najmniejsza drukarka A3 na rynku, idealna
dla firm z sektora handlowego, dla których
przestrzeń biurowa jest na wagę złota

■■ Doskonała elastyczność obsługi nośników
od A6 do A3 i banerów o długości do
1321 mm

■■ Czas wydruku pierwszej strony wynosi
6,3 sekundy (C834/C844)

■■ Podajnik uniwersalny obsługuje papier o
wymiarach min. 55 mm

■■ Szybkość druku kolorowego do 36 stron na
minutę
■■ Szybkie drukowanie dwustronne (opcja dla
modeli n)
■■ Pojemność do 2540 arkuszy o gramaturze od
64 do 256 g/m²
■■ Doskonała jakość druku w rozdzielczości
1200 × 1200 dpi (C844dnw) umożliwia
drukowanie materiałów reklamowych
profesjonalnej jakości

■■ Dostępny jest opcjonalny podajnik do
banerów umożliwiający wydajne drukowanie
na długich nośnikach
Wygoda użytkowania
■■ Łatwa konfiguracja i rozpoczęcie pracy
■■ Wystarczy zbliżyć urządzenia przenośne
obsługujące łączność NFC do drukarki, aby
uzyskać pomoc w obsłudze2
■■ Szablony i dokumenty zapisywane w urządzeniu
umożliwiają drukowanie bez podawania danych
uwierzytelniania (wydruk udostępniony)
■■ Bezpłatne oprogramowanie do zarządzania flotą
– SENDYS Explorer8
■■ Zabezpieczanie poufnych dokumentów dzięki
funkcji prywatnego drukowania i opcjonalne
uwierzytelnianie kartą sprawia, że użytkownicy
mogą przeglądać wszystkie zadania przed
wybraniem tych, które chcą drukować
Mniejsze koszty i oszczędność energii
■■ Nowa technologia utrwalania firmy OKI
umożliwia szybsze rozgrzanie drukarki i
niemal natychmiastowe wyłączenie jej,
pozwalając zaoszczędzić czas, zwiększyć
wydajność i ograniczyć zużycie prądu

Drukowanie mobilne
■■ Bezprzewodowa łączność LAN w
standardzie (C834/C844)
■■ Zbliż urządzenie przenośne obsługujące
łączność NFC do drukarki i drukuj – nie
musisz konfigurować sieci2

■■ Technologia LED to mniej ruchomych części i
dłuższa eksploatacja
■■ Drukowanie materiałów marketingowych i
rozwiązań oznakowań dla branży detalicznej
wewnątrz firmy jest możliwe za sprawą
rewelacyjnej jakości wydruku i elastyczności
obsługi nośników

■■ Interfejs Gigabit Ethernet umożliwia
szybkie przesyłanie dużych plików w sieci
■■ Opcja Wireless Direct pozwala na
jednoczesne, bezpieczne połączenia z
siecią przewodową i bezprzewodową
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■■ Usługi AirPrint i Google Cloud Print 2.0
umożliwiają drukowanie zdalne

LATA

Gwarancji

Druk kolorowy/monochromatyczny

3

Sieć / druk dwustronny

3

Drukowanie w formacie A6 do 1321 mm
i gramaturze do 256 g/m²
3
1–30 użytkowników
3
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■■ Tryb głębokiego uśpienia pozwala
oszczędzać energię, a tryb automatycznego
wyłączania umożliwia utrzymanie poboru
mocy nieużywanego urządzenia na poziomie
zaledwie 0,15 W
■■ Opcja oszczędzania toneru obniża koszty
drukowania kopii roboczych i dokumentów
wewnętrznych
■■ Drukowanie dwustronne zmniejsza zużycie
papieru

C824, C834, C844 – drukarki kolorowe i monochromatyczne
DRUKARKA

PODAWANIE PAPIERU
C824: A4: 26 str./min w kolorze / czerni i bieli; A3: 14 str./min w
kolorze / czerni i bieli
Szybkość druku
C834/C844: A4: 36 str./min w kolorze / czerni i bieli; A3: 20 str./
min w kolorze / czerni i bieli

Czas pierwszego wydruku
Czas nagrzewania

C824: 8,5 s, w kolorze / czerni i bieli
C834/C844: 6,3 s
≤ 20 s od momentu włączenia
≤ 9,9 s przy wychodzeniu z trybu oszczędzania energii

Maksymalna pojemność
2540 arkuszy o gramaturze 80 g/m²
podajników

Urządzenie USB 2.0, host USB 2.0 × 1, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, łączność bezprzewodowa IEEE802.11a/
b/g/n (opcjonalna w przypadku modelu C824, w standardzie dla
modelu C834/C844), NFC2

C824: PCL6 (XL3.0) i PCL5c, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
Języki drukowania C834/C844: PCL6 (XL3.0) i PCL5c, emulacja PostScript3, PDF 1.7,
SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
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,
NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS,
Sieć i protokoły
WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS,
WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, AirPrint6,
Google Cloud Print, łączność bezprzewodowa IEEE802.11a/b/g/n,
WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise7
Server 2008 (32-bitowy i 64-bitowy) / Windows 7 (32-bitowy i
64-bitowy) / Server 2008 R2 (64-bitowy) / Windows 8 (32-bitowy i
Zgodność z systemami
64-bitowy) / Server 2012 (64-bitowy) / Windows 8.1 (32-bitowy i
1
operacyjnymi
64-bitowy) / Server 2012 R2 (64-bitowy) / Windows 10 (32-bitowy i
64-bitowy); Server2016 (64-bit); Mac OS X w wersji 10.10 do 10.13
Uwierzytelnianie IPv6, 802.1x, szyfrowanie SNMP V3, SSL3/TLS
Zaawansowane funkcje sieci
HTTPS, druk zabezpieczony, bezpieczne usuwanie, szyfrowanie
i zabezpieczeń
danych, filtrowanie adresów IP, zestaw protokołów IPSec
3

Podajnik 1: od 64 d o 220 g/m²; Podajnik 2/3/4/5: od 64 do 176 g/m²;
Gramatura papieru Podajnik wielofunkcyjny: od 64 do 256 g/m²; Druk dwustronny: od 64
do 220 g/m²
Druk dwustronny
Odbiór papieru

Standardowy: C824dn, C834dnw, C844dnw
Opcjonalny: C824n, C834nw
250 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu, 100 arkuszy stroną
zadrukowaną do góry (80 g/m²)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Pamięć 1 GB pamięci RAM; 3 GB pamięci eMMC
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 przechowywania: od -10°C do 43°C / wilgotność
względna od 10% do 90%

Zasilanie 220–240 V, prąd zmienny, jednofazowy, częstotliwość 50/60 Hz +/-2%
Pobór mocy
Poziom hałasu

Typowy: 680 W; Maks.: 1118 W; Tryb gotowości: 13 W; Oszczędzanie energii:
<11 W; Tryb głębokiego uśpienia: <1,0 W; Automatyczne wyłączanie: <0,15 W
Praca: <54 dB(A); Tryb czuwania: 32 dB(A) lub niższy;
Oszczędzanie energii: prawie bezgłośnie

Waga4 Około 37 kg (modele n); około 40 kg (modele dn)
3

CZCIONKI
C824: skalowalne: 87 czcionek PCL, czcionki bitmapowe PCL:
LinePrinter, OCR-A/B, kod kreskowy USPS ZIP
C834/C844: skalowalne: 87 czcionek PCL i 80 czcionek PostScript,
czcionki bitmapowe PCL: LinePrinter, OCR-A/B, kod kreskowy USPS ZIP

Dziesięć typów kodów 1D o 26 odmianach: UPC-A, UPC-E, EAN/JANKod kreskowy 8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128,
CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 typy kodów 2D: PDF417, kod QR

Obciążalność
Gwarancja

Maks.: 75 000 stron/miesiąc;
Zalecana: od 1500 do 5000 stron/miesiąc
3 lata przedłużonej gwarancji po zarejestrowaniu produktu w ciągu 30 dni
od daty zakupu

C824n: 47074204 (Euro)
C824dn: 47228002 (Euro)
Numery katalogowe produktu C834nw: 47074214 (Euro)
C834dnw: 47228005 (Euro)
C844dnw: 47074304 (Euro)

AKCESORIA (KODY PRODUKTÓW)
Drugi/trzeci/czwarty/piąty
47074403
podajnik papieru
Podajnik do banerów 45015702
Szafka 01321101
Stojak na kółkach 45889502

JAKOŚĆ DRUKU

Druk dwustronny 47079403 (standardowy w modelach C824dn, C834dnw, C844dnw)

C824/C834: technologia wielopoziomowa ProQ, 1200 × 600 dpi,
Rozdzielczość 600 × 600 dpi
C844: 1200 × 1200 dpi, 600 × 600 dpi
Dodatkowe funkcje

Podajnik 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; B6 Podajnik 2/3/4/5: A3, A4, A5, B4, B5;
Podajnik uniwersalny: A3, A4, A5, B4, B5, B6, A6; kopert (Com-10, DL, C5,
Formaty papieru C4), niestandardowy rozmiar (do 1321 mm długości, również w przypadku
banerów); Druk dwustronny: A3, A4, A5, B4, B5; niestandardowy rozmiar:
szerokość 127–297 mm; długość 182–431,80 mm

Wymiary (szer. × gł. × wys.) 449 × 552 × 360 mm

Template Manager , Color Correct, OKI LPR , Color Swatch Utility ,
smart PrintSuperVision3, Print Job Accounting Client, Network
Zestaw narzędzi programoCard Setup5, Configuration Tool3, PS Gamma Adjuster6, Network
wych1
Extension3, Monitoring Tool3, Firmware Update Tool, Profile
Assistant5, SENDYS Explorer
3

Czcionki drukarki

Podajnik 1: 300 arkuszy o gramaturze 80 g/m²;
Podajnik wielofunkcyjny: 100 arkuszy o gramaturze 80 g/m²

Podajnik 2: 535 arkuszy o gramaturze 80 g/m²; Podajnik 3: 535 arkuszy
Pojemność opcjonalnych o gramaturze 80 g/m²;
podajników papieru Podajnik 4: 535 arkuszy o gramaturze 80 g/m²; Podajnik 5: 535 arkuszy
o gramaturze 80 g/m²

INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE
Łączność

Pojemność podajników papieru

Automatyczne wyrównywanie kolorów, poprawianie jakości zdjęć z
poziomu sterowników (tylko Windows PCL6)

Moduł bezprzewodowej sieci LAN 45830202
Uchwyt czytnika kart IC 46539501

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (KODY PRODUKTÓW)
Pojemniki z tonerem* Błękitny: 47095703; purpurowy: 47095702; żółty: 47095701;
(5000 stron) czarny: 47095704
Pojemniki z tonerem6* Błękitny: 46861307; purpurowy: 46861306; żółty: 46861305;
(10 000 stron) czarny: 46861308
Bębny światłoczułe** Błękitny: 46857507; purpurowy: 46857506; żółty: 46857505;
(30 000 stron) czarny: 46857508
Pas przenoszący
47074503
(80 000 stron)
Zespół utrwalający***
47219604
(100 000 stron)

* Tonery: wydajność stron A4 zgodnie z normą ISO/ISC 19798.
** Bęben światłoczuły: średnia liczba wydrukowanych stron A4.
*** Zespół utrwalający: 3 strony na zadanie
Drukarka dostarczana z tonerem na ok. 2500 stron A4.
1
Odwiedź witrynę internetową OKI dla swojego kraju, aby sprawdzić najnowsze wersje sterowników i kompatybilność z systemem operacyjnym; 2 Tylko dla
3
urządzeń z systemem Android, druk za pośrednictwem aplikacji OKI Mobile Print; Tylko dla systemu Windows; 4 W tym wszystkie materiały eksploatacyjne;
5
Tylko dla systemu Mac OS X; 6 Tylko C834/C844; 7 Dostępność tylko z Wireless Network W-LAN;
8
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę www.sendysexplorer.com
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Informacje o materiałach 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.

3-letnia gwarancja z serwisem na miejscu

Nasze urządzenia są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i technologii, co potwierdzają niezależne
testy. Jesteśmy tak pewni wysokiej jakości naszych produktów, że oferujemy Państwu przedłużenie standardowego okresu
gwarancji do 3 lat – bezpłatnie! Aby skorzystać z tej wyjątkowej oferty, po prostu zarejestruj produkt w ciągu 30 dni od daty
jego zakupu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: WWW.OKI.COM/PL
Bez rejestracji obowiązuje standardowa europejska gwarancja wynosząca 1 rok.
LATA
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© Copyright 2019 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 01/2019.
Google Cloud Print is a trademark of Google Inc. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.

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

