
C3450 nastavuje novou laťku v barevném 
kancelářském tisku. Bezkonkurenční rychlost 
tisku a osvědčená spolehlivost zvýší produktivitu 
každého podnikání, přestože se jedná 
o kompaktní tiskárnu. 

C3450 zvládne každodenní zátěž i náročné 
požadavky uživatelů. Je ideální k umístění 
na pracovním stole.

Rychlejší pro vyšší produktivitu

C3450 tiskne 16 barevných a 20 černobílých 
stránek za minutu, což je až dvakrát více než 
konkurenční modely. Dvakrát rychlejší je i tisk 
první stránky. Ať již tisknete jedinou stránku 
nebo celý dokument, budete spokojeni. Rychlý 
a kvalitní barevný i černobílý tisk, kdykoliv 
ho potřebujete.

Reálné barvy pro profesionální dojem

Kombinace víceúrovňové technologie ProQ2400 
a originálního HD toneru zajistí lepší prokreslení 
detailů, větší rozsah barevných odstínů a vysoce 
lesklý povrch. Funkce Auto Color Balance navíc 
zajistí konzistentní výsledky po celou dobu 
životnosti tiskárny. 

Podporuje kreativitu. Rozšiřuje možnosti

Výjimečná tiskárna umožní vaší kanceláři 
kreativní a profesionální barevný tisk. Její 
flexibilita umožňuje tisk většiny obchodních 
a marketingových materiálů, na gramáže 
až 203 g/m2 a do délky až 1200 mm. *3 C3450 
se velmi jednoduše ovládá i díky zdarma 
dodávané sadě softwarových nástrojů. 
Template Manager usnadňuje tvorbu materiálů 
jako jsou vizitky, potisky CD a DVD, štítků 
a bannerů. Samozřejmostí je i automatické 
nastavení. 

Zvládne uspokojit každodenní požadavky

Jakožto specialista na tištěnou obchodní 
komunikaci zaručujeme, že se na naše výrobky 
můžete spolehnout. Ani C3450 není výjimkou. 
Splní požadavky jednotlivců i menších 
pracovních skupin. Díky mechanismu oceněné 
jednoprůchodové LED technologie, který má 
méně pohyblivých částic než laser je spolehlivost 
zaručena. Přímý průchod papíru zajistí vyšší 
rychlost a hladký tok práce, navíc umožní použití 
celé řady médií. 

Kontrolujte náklady na tisk

C3450 umožní nejen profesionální tvorbu 
materiálů přímo v kanceláři, ale také kontrolu 
nad tiskovými náklady. Dva softwarové 
nástroje dodávané zdarma s tiskárnou jsou 
určeny ke správě a řízení tiskárny včetně 
kontroly. PrintSuperVision poskytuje 
správcům sítě informace o stavu tiskárny 
a spotřebního materiálu. Print Control 
umožňuje kontrolovat a řídit náklady 
na tisk. S jeho pomocí lze například zabránit 
neautorizovanému použití tiskárny.

C3450

Nejrychlejší a nejprofesionálnější 
stolní barevná tiskárna

PŘEHLED VLASTNOSTÍ C3450
C3450n

Rychlost barevného tisku (A4) 16 stran za minutu

Rychlost černobílého tisku (A4) 20 stran za minutu

Formáty A4, A5, A6, banner (215 x 1200 mm)

Kapacita papíru 250 listů

Rozměry Kompaktní velikost - 290 x 376 x 479 mm

Duplex (pro oboustranný tisk) Manuální (pouze Windows)

Emulace Windows/Mac hostitelský tiskový systém



Barevná a černobílá tiskárna C3450

C3450n

Objednací kód 01219402

Rychlost tisku a zpracování dat Rychlost tisku stránky A4 16 str./min barevně, 20 str./min černobíle

Doba tisku 1. stránky 10 s černobíle, 12 s barevně

Doba zahřívání do 60 sekund od zapnutí a do 40 sekund z úsporného režimu

Rychlost procesoru 200 MHz

Kvalita tisku Rozlišení Víceúrovňová technologie ProQ2400, 1200 x 600 dpi

Vylepšení tisku Automatická kalibrace barev, funkce PhotoEnhance prostřednictvím ovladače

Kompatibilita Emulace Hostitelský tiskový systém /GDI)

Rozhraní Vysokorychlostní USB, 10/100-TX Ethernet

Kompatibilita s OS*1 Windows Vista (32 bit) / Vista (64 bit) / 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 pro x64 / 
Mac OS X PowerPC 10.2.8 a vyšší / Mac OS X Intel 10.4.4 a vyšší

Softwarové nástroje*2 Color Correct, Color Swatch, Template Manager 2006 (pouze Windows), OKI LPR (pouze Windows), Status Monitor (pouze Windows), 
Printer Menu Utility (pouze Mac), Network Set Up, PrintSuperVision & Print Control (ke stažení z www.oki.cz)

Paměť RAM standardně 32 MB

RAM maximálně 288 MB

Manipulace s papírem Kapacita papíru - 1. zásobník 250 listů s gramáží 80 g/m2. Velikosti papíru: A4, A5, B5, A6

Velikosti papíru -  
multifunkční podavač

Velikosti papíru: A4, A5, B5, A6, obálky (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), 
štítky (Avery 7162, 7664, 7666), uživatelské formáty (až do délky 1200 mm včetně bannerů*3)

Gramáž médií - 1. zásobníku 64 – 120 g/m2

Gramáž médií -  
multifunkční podavač

75 – 203 g/m2

Duplexní jednotka Manuální (pouze Windows)

Vel. papíru - duplexní jednotka A4, A5, B5, uživatelské formáty: šířka 148 - 215,9 mm, délka 210 - 355,6 mm

Gramáž papíru - duplexní jednotka 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% - 80% r.v. (doporučeno 50% - 70% r.v.)

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

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

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

Hlučnost Provozní: max 51 dB (A), pohotovostní stav: 37 dB (A), úsporný režim: úroveň pozadí

Rozměry (v x š x h) 290 mm x 376 mm x 479 mm

Hmotnost Cca 21 kg (včetně veškerého spotřebního materiálu)

Pracovní cyklus Maximální zatížení tiskárny 35 000 stran za měsíc

Průměrné zatížení tiskárny 500 až 2 000 stran za měsíc

Záruka 2 roky, servis u zákazníka

Příslušenství Paměť 64 MB (01110301) nebo 256 MB (01110302)

*1 Viz. nejnovější verze ovladače na www.oki.cz   *2 Aktuální informace o kompatibilitě naleznete na www.oki.cz   *3 Pro tisk bannerů doporučujeme rozšířit RAM o 64 MB

Popis Životnost* (strany) Objednací kódy

Černý toner (K) 1 500 43459436

2 500 43459332

Barevné tonery (CMY) 1 500 cyan (C): 43459435 magenta (M): 43459434 žlutá (Y): 43459433

2 500 cyan (C): 43459331 magenta (M): 43459330 žlutá (Y): 43459329

Obrazové válce 15 000 stran A4 při 3 str. na úlohu černý (K): 43460208 cyan (C): 43460207 magenta (M): 43460206 žlutý (Y): 43460205

Pásová jednotka 50 000 stran A4 při 3 str. na úlohu 43378002

Zapékací jednotka 50 000 stran A4 při 3 str. na úlohu 43377003
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JEHLIČKOVÉ TISKÁRNY FAXYBAREVNÉ TISKÁRNY MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ ČERNOBÍLÉ TISKÁRNY

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

* Všechny tonery: stran A4 při 5% pokrytí; při dodání tiskárny 500 stránek při 5% pokrytí. Všechny válce: průměrná životnost, strany A4 
Specifikace mohou být změněny bez upozornění.

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. 


