
C3300n

Stylová barevná tiskárna  
pro jednotlivce a malé firmy

C3300n nabízí prvotřídní kvalitu tisku a 
rozšířené funkce, s nimiž překonává běžné 
čtyřprůchodové tiskárny. Vyniká výkonem, 
rychlostí tisku, snadnou manipulací s papírem a 
kvalitou barevných výtisků, u stolních tiskáren 
dosud nevídanou. 

Dokonalá manipulace s papírem,  
široká řada podporovaných médií

•	 	Jednoprůchodová digitální technologie 
LED zaručuje vyšší rychlost, méně případů 
zablokovaného papíru a podporu celé řady médií.

•	 	12 barevných / 16 černobílých stran za minutu.

•	 	Dostatečně flexibilní pro tisk médií od vizitek po 
adresní štítky, to vše až do gramáže 203 g/m2. 

•	 	Kompaktní přístroj s vylepšenou ergonomikou, 
navržený tak, aby se snadno používal a byl 
spolehlivý.

Výjimečná kvalita tisku

•	 	Kombinace jedinečné víceúrovňové technologie 
ProQ2400 a toneru s vyšším rozlišením přináší 
prvotřídní kvalitu pro profesionální, působivé 
dokumenty.

•	 	Funkce PhotoEnhance umožňuje tisk ve 
fotografické kvalitě na obyčejný kancelářský 
papír.

•	 	Automatická kalibrace barev zaručuje 
konzistentní tisk po celou dobu životnosti 
tiskárny.

•	 	Levné tonerové kazety snižují náklady na provoz.  

Dodávána se softwarem pro snadný tisk  
přímo v kanceláři

•	 	Software Template Manager 2006 poskytuje 
snadno použitelné šablony pro řadu médií 
včetně vizitek a adresních štítků - dokonce 
automaticky řídí nastavování tiskárny.

•	 	Funkce Web Print zjednodušuje tisk webových 
stránek; upravuje text a obrázky tak, aby se 
vešly na stránku bez oříznutí informací, což 
šetří papír a zbavuje vás problémů.

•	 	On-line podpora Ask OKI, snadno přístupná 
prostřednictvím ovladače tiskárny, poskytuje 
užitečné rady a tipy, které vám pomohou 
využívat vaši tiskárnu na maximum.

Klíčové vlastnosti:
•  Rychlost tisku 12 barevných a 16 černobílých 

stran za minutu

•  Funkce PhotoEnhance umožňuje tisk fotografií na 
běžný kancelářský papír

•  Víceúrovňová technologie ProQ2400 v kombinaci 
s tonerem s vyšším rozlišením poskytuje 
detailnější tisk, hlubší barvy, nižší zrnitost

•  Interní zásobník na 250 listů papíru A6 až A4

•  Levné tonerové náplně 

•  Multifunkční podavač pro tisk na papír o gramáži 
až 203 g/m2 

•  Automatická kalibrace barev pro vyrovnané 
barevné podání

•  Funkce Web Print pro bezproblémový tisk 
webových stránek

•  Software Template Manager 2006 pro jednodušší 
a rychlejší tvorbu různých dokumentů



Barevné tiskárny řady C3300n

Tento výrobek splňuje 	
podmínky ENERGY STAR 	
na energetickou účinnost.

C3300n

Objednací kód 01184601

Rychlost tisku a zpracování dat Rychlost tisku stránky A4 12 str./min barevně, 16 str./min černobíle

Doba tisku 1. stránky 12 sekund černobíle, 15 sekund barevně

Doba zahřívání Do 60 sekund po zapnutí a do 40 sekund z úsporného režimu

Rychlost procesoru 200 MHz

Kvalita tisku Rozlišení Víceúrovňová technologie ProQ2400	
1200 x 600 dpi

Výhody Automatická kalibrace barev, funkce PhotoEnhance prostřednictvím ovladače

Kompatibilita Emulace Hostitelský tiskový systém v prostředí Windows/MAC

Rozhraní USB a 10/100-TX Ethernet

Kompatibilita s OS Windows 98/ME/NT 4.0/2000/XP Home/XP Professional/XP Professional x64/Server 2003/Server 2003 x64/Mac 	
OS 9 nebo vyšší, Mac OS X PowerPC 10.2 nebo vyšší, Mac OS X Intel 10.4.4 nebo vyšší*1

Standardní softwarové nástroje Template Manager 2006 (pouze Windows), Colour Correct, Colour Swatch Utility V2, Oki LPR (pouze Windows), Status 
Monitor pro Windows, Mac Printer Menu Utility (pouze OS X), Web Print (pouze Windows), NIC Setup Tool

Paměť RAM 32 MB

Manipulace s papírem Kapacita papíru - standardní zásobník 250 listů, 80 g/m2. Velikosti papíru: A4, A5, B5, A6

Kapacita papíru - multifunkční podavač 1 list. Velikosti papíru: A4, A5, B5, A6, štítky (Avery 7162, 7664, 7666), vlastní velikost (délka až 355,6 mm)

Gramáž médií - standardní zásobník 64 - 120 g/m2

Gramáž médií – multifunkční podavač 75 - 203 g/m2

Duplexní jednotka Manuální (pouze Windows)

Velikosti papíru v duplexní jednotce Podporované velikosti papíru: A4, A5, B5. Podporované vlastní velikosti: šířka 148 - 215,9 mm, délka 210 - 355,6 mm.

Gramáž papíru v duplexní jednotce 75 - 105 g/m2

Výstup papíru 150 listů potiskem dolů (80 g/m2), 1 list potiskem nahoru

Provozní podmínky Teplota / vlhkost (provozní) 10 °C – 32 °C (doporučeno 17 °C – 27 °C)/20 % až 80 % r. v. (doporučeno 50 % až 70 % r. v.)

Teplota / vlhkost (skladování) -10 °C – 43 °C, 10 % až 90 % r. v.

Požadavky na napájení Napájecí zdroj Jednofázové střídavé napětí 220 - 240 V, frekvence 50/60 Hz +/- 2 %

Příkon Běžný 400 W, nejvyšší 980 W, pohotovostní stav 100 W (průměrný), úsporný režim < 14 W

Hlučnost Provozní: max 50,0 dB(A), pohotovostní stav: 37 dB(A), úsporný režim: úroveň pozadí

Rozměry (VxŠxH) 290 mm x 372 mm (v nejširším místě 376 mm) x 478 mm (v nejhlubším místě 479 mm)

Hmotnost cca 21 kg (včetně veškerého spotřebního materiálu)

Pracovní cyklus Maximální zatížení tiskárny 35.000 stránek za měsíc

Průměrné zatížení tiskárny 500 - 2.000 stránek za měsíc

Záruka 2 roky u zákazníka

*1 Viz nejnovější verze ovladačů na stránkách OKI Printing Solutions

Informace o spotřebním materiálu: Z důvodu ochrany vaší tiskárny byl tento model navržen pro provoz pouze s originálním spotřebním materiálem OKI, který lze 
identifikovat podle ochranných prvků. Jakýkoliv jiný spotřební materiál než originální (i v případě označení “kompatibilní”), může způsobit zhoršení kvality tisku, 
poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.  Specifikace mohou být změněny bez upozornění. 
Berou se na vědomí všechny ochranné známky.

* Všechny tonery: stran A4 při 5% pokrytí, při dodání tiskárny 500 stran při 5% pokrytí. 	
Všechny válce: průměrná životnost, strany A4 při 3 stranách na úlohu.

Spotřební materiál Životnost* (stran) Objednací kód

Černý toner (K) 1.500 43459436

Barevné tonery (CMY) 1.500 Cyan (C):  43459435   Magenta (M):  43459434   Žlutý (Y):  43459433 

Černý toner (K) 2.500 43459332

Barevné tonery (CMY) 2.500 Cyan (C):  43459331   Magenta (M):  43459330   Žlutý (Y):  43459329 

Obrazové válce 15.000 Černý (K):  43460208  Cyan (C):  43460207                                             
 Magenta (M):  43460206  Žlutý (Y): 43460205 

Pásová jednotka 50.000 43378002

Zapékací jednotka 30.000 43377103

Oki Systems 
(Czech and Slovak), s. r. o.
Pobřežní 3
186 00  Praha 8
Česká republika
tel.: +420 224 890 158 
fax: +420 222 326 621
www.oki.cz, www.oki.sk
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