
Model C5550 MFP je zařízení 4v1: dokáže 
tisknout, kopírovat, skenovat a faxovat.  
Uspokojí vaše každodenní požadavky a je 
zárukou vysoké produktivity i úspory nákladů. 
Jedná se o nejnovější multifunkční zařízení  
z řady produktů OKI Printing Solutions.  
Je ideální pro náročné malé a střední pracovní 
skupiny o maximálním počtu deseti uživatelů. 
Umožňuje rychlý a efektivní barevný tisk spolu 
s opravdovou víceúčelovostí a skutečnou 
hodnotou za vynaložené peníze. C5550 MFP - 
multifunkční přístroj navržený pro vyšší výkon a 
profesionalitu vašeho podnikání.

Multifunkční zařízení s výjimečnou hodnotou
Nabízí nejvyšší rychlost kopírování a tisku  
ve své třídě – 20 stránek za minutu barevně  
a 32 černobíle. Zvyšuje produktivitu díky 
rychlosti prvního výtisku nebo kopie. Kombinace 
víceúrovňové technologie ProQ2400 a jemného 
toneru High Definition je zárukou špičkové 
výstupní kvality. 256 MB paměti umožňuje rychle 
zpracovat větší objemy  
a obsloužit více uživatelů.

Více funkcí. Vyšší produktivita.  
Vyšší výkon pro podnikání
Tiskněte vše od vizitek a obalů na CD  
po bannery dlouhé až 1,2 m na papír s gramáží  

až 203 g/m2. Spotřební materiál s velkou 
kapacitou minimalizuje nutnost uživatelských 
zásahů a zvyšuje tak produktivitu. Volitelná 
automatická duplexní jednotka umožňuje 
oboustranný tisk a snižuje náklady na papír. 
Zařízení obsahuje analogový fax. Umožňuje 
připojením k PSTN, přímé skenování do e-mailu, 
FTP a do CIFS. 

Vysoce kvalitní barevné dokumenty pro lepší dojem
Univerzální možnosti práce s papírem a software 
Template Manager 2006 nabízí široké uplatnění 
při zpracování dokumentů přímo ve firmě –  
– od brožurek a vizitek až po 1,2 m dlouhé 
bannery. Funkce PhotoEnhance umožňuje tisk 
působivě ostrých obrázků  
ve fotografické kvalitě na obyčejný kancelářský 
papír, funkce automatického vyvážení barev  
je zárukou konzistentních výsledků.

Spolehlivé. Zajišťuje hladký tok práce
Maximální měsíční zátěž je až 60 000 stránek. 
Jednoprůchodová digitální technologie LED 
umožňuje snazší manipulaci s papírem mnoha 
gramáží a velikostí. Přímý průchod papíru 
minimalizuje nutnost zásahů uživatele. Dvouletá 
záruka přímo u zákazníka (on-site) v ceně 
výrobku je vítanou jistotou.

Snadná kontrola. Zapojte do sítě a řiďte náklady
Nástroj PrintSuperVision zajišťuje snadné 
monitorování tiskáren OKI v síti, umožňuje 
správci sledovat využití spotřebního materiálu 
a kontrolovat stav toneru. Aplikace Print Control 
umožňuje správcům sítě řídit využívání barev, 
nastavování limitů a kontrolu nákladů.

Jednoduchá instalace, ještě snazší obsluha   
Tlačítko Copy umožňuje barevné a černobílé 
kopírování jedním dotekem, tlačítka pro rychlou 
volbu faxového čísla rychlejší a snadnější 
faxování. Kompaktní, ergonomická konstrukce 
zabírá méně místa v kanceláři a na pracovním 
stole. Funkce Web Print zjednodušuje tisk 
webových stránek tím, že text a obrázky upraví 
tak, aby se přizpůsobily stránce. 

C5550 MFP

Rychlost tisku A4 20 barevných /32 černobílých stran za minutu

Doba tisku 1. stránky 9 sekund barevně / 8 sekund černobíle

Tiskové rozlišení ProQ2400, 1200 x 600 dpi

Emulace PCL/PS

Vstup dokumentů Automatický podavač na 50 listů, plochý skener

Skenování do E-mailu, FTP, CIFS a TWAIN

Paměť 256 MB

Konektivita RJ11x2 (linka/tel.) PSTN (veřejné tel. linky), PBX (nezávislé interní linky)

Faxmodem ITU-T G3 (Super G3) 33.6 kb/s, 3 sekundy/stránku

C5550 MFP

Barevné multifunkční zařízení  
pro náročné pracovní skupiny

STRUČNÝ PŘEHLED VLASTNOSTÍ 



C5550 MFP

Objednací kód  01192802

Tisk Rychlost tisku 20 barevných / 32 černobílých stran za minutu
Doba tisku první stránky 9 sekund barevně / 8 sekund černobíle

Doba zahřívání Méně než 60 sekund od zapnutí

Rozlišení tisku Víceúrovňová technologie ProQ2400, 1200 x 600 dpi
Emulace PCL/PS

Kompatibilita s OS Windows 98 SE, Millennium, 2000/2003, XP (32&64 bit), Vista (32&64 bit)

Max. měsíční zatížení 60 000 stran za měsíc

Duplexní tisk Volitelně

Rychlost procesoru 500 MHz

Interní fonty PCL 86, PS 136

Scan Rozlišení skenování Optické rozlišení 1200 x 1200 dpi, 4800 dpi s interpolací

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

Kontrast Pětistupňové nastavení

Adresa skenování 300

Skenování do E-mailu, FTP, CIFS a TWAIN

 Formát PDF, JPEG, TIFF, M-TIFF

Kopírování Výstup první kopie 23 sekund barevně / 15 sekund černobíle

Rychlost kopírování 20 barevných / 32 černobílých stran za minutu
 Rozlišení kopírování 600 x 600 dpi

Zmenšení/zvětšení 25 % – 400 %

Max. počet kopií 99 kopií

Paměť RAM (stand./max) 256/768 MB

Pevný disk Volitelně 40 GB

Softwarové nástroje Správa dokumentů Nuance®PaperPort®, Nuance®OmniPage®OCR®

 Ostatní nástroje OKI Template Manager 2006, Print Control Software, Storage Device Manager, PrintSuperVision, OKI LPR, OKI Color Swatch Utility,  
Color Correct Utility, OKI Network Setup Tool, Web driver installer, Profile Assistant

 Fax Rozhraní RJ11x2 (linka/tel.) PSTN (veřejné telefonní linky), PBX (nezávislé interní linky)

Rychlost ITU-T G3 (Super G3) 33,6 kb/s, 3 sekundy/stránku

Rychlé volby 10 voleb jedním tlačítkem, 200 rychlých voleb

 Skupiny Až 20 skupin
Oběžníkové vysílání Až 100

Stránková paměť 1,5 MB

Manipulace s papírem Interní zásobník 300 listů. Velikosti papíru: A4, A5, B5, A6. Gramáž: 64 – 120 g/m2

Multifunkční podavač 100 listů. Velikosti papíru: A4, A5, B5, A6, řešení pro potisk CD, štítky, vizitky, bannery až do 215 x 1 200 mm.  Gramáž: 75 – 203 g/m2

Volitelný druhý zásobník 530 listů.  Velikosti papíru: A4, A5, B5. Gramáž: 64 – 176 g/m2

Volitelná duplexní jednotka Velikosti papíru: A4, A5, B5, 148 mm x 210 mm – 215,9 mm x 355,6 mm. Gramáž: 75 – 105 g/m2

Vstup dokumentů Standardně automatický podavač dokumentů na 50 listů

Výstup papíru 250 listů potiskem dolů, 100 listů potiskem nahoru

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

Teplota / Vlhkost (skladování) -20° C – 40° C, 15 % – 85 % r.v. bez kondenzace
Hlučnost Provozní 59 dB(A), pohotovostní režim 37 dB(A)

Požadavky na napájení Napájecí zdroj 220–240 V, 50 – 60 Hz
Příkon Běžný 490 W, nejvyšší 1200 W, pohotovostní stav 110 W, úsporný režim pod 27 W

Rozhraní Vysokorychlostní USB 2.0, Ethernet 10/100Base TX

Rozměry (v x š x h)  670 x 500 x 600 mm 

Hmotnost  37 kg

Záruka  2 roky, servis u zákazníka

Příslušenství Duplexní jednotka Volitelně (43347502)

Paměť Volitelně 256 MB RAM (01182901), 512 MB RAM (01182902)
Pevný disk Volitelně (01184501)
2. zásobník Volitelně (43347609)

Kabinet Volitelně (09004619)

Barevné a černobílé multifunkční zařízení C5550 MFP

Spotřební materiál Životnost* (stran) Objednací kód

Tonery 6 000 černý, 5 000 barevné Cyan (C): 43324423    Magenta (M): 43324422   Žlutý (Y): 43324421   Černý (K): 43324424

Obrazové válce 20 000 Cyan (C): 43381723    Magenta (M): 43381722   Žlutý (Y): 43381721   Černý (K): 43381724

Pásová jednotka 60 000 43363402 

Zapékací jednotka 60 000 43363203

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.

* 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.
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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


