
C3520 MFP je rychlejší než srovnatelná 
multifunkční zařízení jiných značek. Vyniká 
rychlostí tisku 12 barevných a 16 černobílých 
stránek za minutu, nabízí vysokorychlostní 
připojení USB 2.0, síťovou kartu ve standardu. 
Se svými parametry je ideálním řešením 
pro jednotlivce a malé pracovní skupiny, 
kteří požadují rychlé, spolehlivé a dostupné 
multifunkční zařízení „3v1“ s vysokou kvalitou 
tisku, snadnou obsluhou a bez jakýchkoliv 
kompromisů ve funkčnosti.

Nejrychlejší ve své třídě.
Špičková kvalita tisku
C3520 MFP je při tisku i kopírování až 4x rychlejší 
než konkurenční modely. Díky víceúrovňové 
technologii ProQ2400 a jemnému toneru High 
Definition dosahuje bezkonkurenční kvality tisku.

C3520 MFP zlepšuje produktivitu  
a podporuje tvořivost
Multifunkční zařízení je hned po vybalení 
připraveno k síťovému provozu a jeho funkce jsou 
díky intuitivnímu ovládacímu panelu  snadno 
použitelné. Nabízí také řadu užitečných nástrojů, 
jako například OKI Hotkey, který umožňuje řídit 
skener jak z počítače, tak i z multifunkčního 
zařízení. Funkce Web Print zjednodušuje tisk 
webových stránek tím, že text a obrázky upraví 
tak, aby se přizpůsobily stránce. Aplikace „Ask 

OKI - Zeptejte se OKI“ nabízí on-line poradenství, 
poskytuje podporu a tipy. Dostanete se k ní 
jedním klepnutím prostřednictvím ovladače 
tiskárny. 

Spolehlivé multifunkční zařízení  
zajišťuje hladký tok práce
Kompaktní zařízení bylo vytvořeno velmi účelně, 
bez kompromisů v jakékoliv oblasti. Zvládne 
vysokou zátěž až 35 000 stránek za měsíc, 
což umožňuje náročné každodenní využití. 
Jednoprůchodová digitální technologie LED 
poskytuje snazší manipulaci s papírem mnoha 
gramáží a velikostí. Přímý průchod papíru 
znamená vyšší rychlost tisku a větší spolehlivost, 
která udržuje plynulý tok práce.

C3520 MFP dokáže více, stejně tak i jeho uživatelé
Malé rozměry i podstava umožňují umístění  
i na malém prostoru. Univerzální možnosti práce 
s různými médii nabízí široké uplatnění při 
tvorbě a zpracování profesionálně vyhlížejících 
dokumentů přímo v kanceláři – od vizitek  
až po potisky CD. 

Vytvářejte kvalitní barevné materiály,  
které zaujmou
Výjimečná kvalita tisku a kopií - hlubší barvy, 
jemnější detaily, pocit vysokého lesku fotografií 
- je dosažena díky víceúrovňové technologii 

ProQ2400 a jemnému toneru High Definition. 
Automatická kalibrace barev zaručuje 
konzistentní barvy po celou dobu životnosti 
tiskárny a funkce PhotoEnhance umožňuje tisk 
působivě ostrých obrázků ve fotografické kvalitě 
na obyčejný kancelářský papír.  

Náklady vaší investice můžete  
jednoduše řídit a kontrolovat
Díky dodávanému softwaru může administrátor 
efektivně řídit náklady a využití multifunkčního 
zařízení po síti. Některým uživatelům může 
například omezit barevný tisk.

Přímé skenování v síti
S přístrojem C3520 MFP je možné přímé 
skenování v síti bez potřeby dalšího softwaru 
nebo lokálně připojeného počítače. Jednoduše 
skenujte do vybraných umístění, což mohou být 
e-mailové adresy, sdílené adresáře nebo síťový či 
ftp server.

C3520 MFP

Rychlost tisku A4 12 barevných /16 černobílých stran za minutu

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

Tiskové rozlišení ProQ2400, 1200 x 600 dpi

Emulace Hostitelský tiskový systém (GDI)

Vstup dokumentů Automatický podavač na 50 listů, plochý skener

Skenování Síť, přední hostitelský USB port, e-mail, TWAIN

Paměť 128 MB RAM

C3520 MFP

Nejrychlejší barevné multifunkční  
zařízení ve své třídě 

STRUČNÝ PŘEHLED VLASTNOSTÍ 



C3520 MFP
Objednací kód 01193001

Tisk Rychlost tisku 12 barevných / 16 černobílých stran za minutu

Doba tisku první stránky 15 sekund barevně / 12 sekund černobíle

Doba zahřívání Méně než 60 sekund od zapnutí

Rozlišení tisku Víceúrovňová technologie ProQ2400, 1200 x 600 dpi

 Emulace Hostitelský tiskový systém (GDI)

Kompatibilita s OS Windows 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003, Server 2003 x64, Vista, Vista x64,  
Mac OS X PowerPC 10.2.0 nebo novější, Mac OS X Intel 10.4.4 nebo novější  

 Max. měsíční zatížení 35 000 stran za měsíc

 Rychlost procesoru 200 MHz

Skenování Rozlišení skenování Až 4 800 dpi

Rychlost skenování Až 20 stran za minutu

 Barevná hloubka Vstupní 48 bitů / výstupní 24 bitů

 Vstup dokumentů Automatický podavač dokumentů na 50 listů, plochý skener

LDAP Přímé vyhledávání LDAP adres pro e-mail

Adresa skenování 100 e-mailových adres / 20 adres pro FTP nebo CIFS

 Skenování do Síť, přední hostitelský USB, e-mail, TWAIN

Formát PDF, JPEG, TIFF, M-TIFF

Kopírování Výstup první kopie 23 sekund barevně / 17 sekund černobíle

Rychlost kopírování 12 barevných / 16 černobílých kopií za minutu

Rozlišení kopírování 600 x 600 dpi

Zmenšení/zvětšení 25 % – 400 %

Max. počet kopií 99 kopií

Paměť RAM (stand./max) 128 MB / 320 MB

Softwarové nástroje  Dodávaný software Nuance®PaperPort®, Nuance®OmniPage®OCR®

 Ostatní nástroje Template Manager 2006, OKI LPR, Color Correct, Swatch Utility, Web Print, nástroj Network Setup,  
TWAIN driver, OKI Hotkey, nástroj MFP Setup

Manipulace s papírem Interní zásobník 250 listů. Velikosti papíru: A4, A5, B5, A6. Gramáž: 64 – 120 g/m2

 Multifunkční podavač 1 list A4, A5, B5, A6, štítky (Avery 7162, 7664, 7666). Gramáž 64 - 203 g/m2

 Výstup papíru 150 listů potiskem dolů, 1 list potiskem nahoru

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

 Teplota / Vlhkost (skladování) -10° C – 43° C, 10 % – 90 % r.v.
Hlučnost Provozní 53 dB(A), pohotovostní režim 39 dB(A)

Požadavky na napájení Napájecí zdroj 220 – 240 V, 50–60 Hz

Příkon Nejvyšší 980 W, pohotovostní stav 110 W, úsporný režim pod 30 W

Rozhraní Vysokorychlostní USB 2.0, Ethernet 10/100Base TX

Rozměry (v x š x h)  521 x 447 x 547 mm

Hmotnost  29 kg

Záruka  2 roky, servis u zákazníka

Příslušenství Paměť Volitelně 256 MB (01110302)

Barevné a černobílé multifunkční zařízení C3520 MFP
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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

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.

Spotřební materiál Životnost* (stran) Objednací kód

Tonery 2 000 barevné       Cyan (C): 43459323   Magenta (M): 43459322   Žlutý (Y): 43459321   Černý (K): 43459324 
 2 500 černý

Obrazové válce 15 000     Cyan (C): 43460223   Magenta (M): 43460222   Žlutý (Y): 43460221   Černý (K): 43460224

Pásová jednotka 50 000 43378002

Zapékací jednotka 30 000 43377103

* Všechny tonery: stran A4 při 5% pokrytí, při dodání tiskárny 2 000 stran při 5% pokrytí. Všechny válce: stran A4, průměrná životnost. 
Specifikace mohou být změněny bez upozornění. Berou se na vědomí všechny ochranné známky.




