
Rychlá a dostupná tiskárna 
pro malou pracovní skupinu.
C3600 je profesionální barevná tiskárna 
kompaktní velikosti. Výhody rychlého, 
dostupného a kvalitního tisku ocení každá 
kancelář. 

V tiskárně je použita mnohokrát oceněná LED 
technologie s jednoprůchodovým tiskem, díky 
které může podávat výkon, na který jste zvyklí 
u větších a dražších tiskáren.

Přesvědčivý výkon
Možnost tisknout až 16 barevných 
a 20 černobílých stran za minutu, tisk první 
stránky za 12 sekund barevně a 10 sekund 
černobíle, to dělá z C3600 nejrychlejší 
tiskárnu ve své třídě. 

Unikátní design, který šetří místo
Kompaktní design a snadný přístup 
k výstupnímu podavači umožňují umístění 
i v kancelářích s omezeným prostorem.

LCD displej na předním panelu podává stručné 
a jasné informace o stavu tiskárny, výměna 
spotřebního materiálu je velmi snadná. 

Velká výdrž a ekonomický provoz
Díky odděleným tonerům a obrazovým válcům 
měníte jen to, co je právě třeba. Kapacita válců 
15 000 stran zaručí, že budete tisknout déle 
a navíc s nižšími náklady.

Spolehlivost
Méně pohyblivých částí znamená minimální 
poruchovost. Stejně jako ve většině produktů OKI 
je i v C3600 použita digitální LED technologie, 
která v kombinaci s jednoprůchodovým tiskem 
umožňuje rychlý a bezproblémový tisk.

Užitečný software v ceně
S tiskárnou zdarma získáte sadu softwarových 
nástrojů, které práci v kanceláři ještě usnadní: 

•  Print Control – software pro kontrolu 
a sledování využití tiskárny a nákladů na tisk

•  PrintSuperVision – monitorování a správa 
všech tiskáren OKI v síti jednoduše 
prostřednictvím webového prohlížeče

•  Template Manager 3.0 – editovatelné praktické 
šablony pro tvorbu firemních materiálů

•  Color Correct – jemné doladění barev 
v aplikacích Microsoft Office

•  Color Swatch – reprodukce vlastních barev, 
např. korporátních

C3600

Malé rozměry, velký výkon.
Ideální pro malou pracovní skupinu

PŘEHLED VLASTNOSTÍ MODELU C3600

Rychlost tisku barevně (A4)

Rychlost tisku černobíle (A4)

Velikosti papíru

Kapacita papíru

Rozměry

Duplexní tisk

Rychlost procesoru

RAM standardně

Emulace

C3600

16 stran/min

20 stran/min

A4, A5, A6, bannery

250 listů

290 mm x 376 mm x 479 mm

manuální (pouze Windows)

400 MHz

128 MB

PCL a Postscript



Barevná a černobílá tiskárna C3600
C3600

Objednací kód 44004604
Rychlost tisku  
a zpracování dat

Rychlost tisku stránky A4 16 stran/min barevně, 20 stran/min černoblíe
Doba tisku 1. strínky 10 s černobíle, 12 s barevně
Doba zahřívání do 80 sekund od zapnutí a do 40 sekund z úsporného režimu
Rychlost procesoru 400 MHz

Kvalita tisku Rozlišení Víceúrovňová technologie ProQ2400, 1200 x 600 dpi
Vylepšení tisku AAutomatická kalibrace barev, funkce PhotoEnhance prostřednictvím ovladače (vyjma ovladačů pro Mac OS a všech PS)

Fonty tiskárny Škálovatelné fonty: 87 PCL a 136 PostScript; bitmapové PCL fonty; OCR-A/B; USPS ZIP čarové kódy

Emulace PCL 6 (XL3.0) a PCL5c, PostScript 3, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)

Rozhraní Vysokorychlostní USB, 10/100-TX Ethernet
Kompatibilita s OS Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 for x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit) /  

Mac OS X PowerPC 10.2.8 a vyšší / Mac OS X Intel 10.4.4 a vyšší*1

Podpora čarových kódů Podpora čarových kódů s kontrolními součty

Color Correct, Color Swatch, OKI LPR (pouze Windows), PrintSuperVision.net (pouze Windows), Template Manager 3.0 (pouze Windows),  
Web Driver Installer (pouze Windows), Web Print (pouze Windows), Print Control Server (pouze Windows), Print Control Client,  

Storage Device Manager  (pouze Windows), Gamma Utility

RAM standardně 128 MB
RAM maximálně 640 MB

Manipulace s papírem Kapacita papíru - 1. zásobník 250 listů. Velikosti papíru: A4, A5, B5, A6
Kapacita papíru -  
multifunkční podavač

1 list. 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*2)

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

Gramáž médií - multifunkční podavač 75 – 203 g/m2

Duplexní tisk Manuální (pouze Windows)
Velikosti 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 až 32°C (17°C až 27°C doporučeno) / 20% až 80% r.v. (50% až 70% r.v. doporučeno)

Teplota/vlhkost (skladování) -10°C až 43°C, 10% až 90% r.v.
Požadavky na napájení Napájecí zdroj Jednofázové střídavé napětí 220 - 240 V, frekvence 50/60Hz +/-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 - 2 000 stran za měsíc
Záruka 2 roky, servis u zákazníka
Příslušenství  Paměť 256 MB (01182901) nebo 512 MB (01182902)

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. 

*1 Viz nejnovější verze ovladačů na www.oki.cz 
*2 Pro tisk bannerů doporučujeme rozšířit RAM o 256 MB

Softwarové nástroje

Druhy písma

Kompatibilita

Paměť

Volitelně (objednací kód)

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 žlutý (Y): 43459433

2 500 cyan (C): 43459331 magenta (M): 43459330 žlutý (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.


