
C5650/C5850

Nový standard v dostupném barevném 
a černobílém tisku přímo v kanceláři

Nová řada C5000 je ideálním řešením pro 
firmy, které chtějí zvýšit produktivitu, tisknout 
profesionální barevné dokumenty a přitom 
kontrolovat náklady na tisk.

Zatímco modely C5650 jsou určeny především 
těm pracovním skupinám, které tisknou vysoké 
objemy černobílých dokumentů a občas 
potřebují i kvalitní barevnou prezentaci, modely 
C5850 již plně uspokojí i ty nejnáročnější 
požadavky na barevný tisk. Ke všem modelům 
jsou k dispozici volitelné doplňky jako je 
2. zásobník papíru, duplexní jednotka, 
kabinet nebo paměť.

Oba modely nabízí efektivní kombinaci 
hardwaru, spotřebního materiálu a zdarma 
dodávané sady softwarových nástrojů. Značka 
OKI Printing Solutions, specialista na tištěnou 
podnikovou komunikaci, je navíc zárukou 
spolehlivého chodu.

Nejrychlejší a nejprofesionálnější tiskárny 
pro kancelář
•  Bezkonkurenčních 32 černobílých a až 26 

barevných stran za minutu

•  Rychlost tisku první stránky již od 8 sekund 
černobíle a 11 sekund v barvě

•  Kombinace víceúrovňové technologie 
ProQ2400 a originálního HD toneru zajistí lepší 
prokreslení detailů, větší rozsah barevných 
odstínů a vysoce lesklý povrch

Využijte širokých možností tisku 
přímo v kanceláři
•  Potisk gramáží 64 až 203 g/m2 ve formátech 

A6 až A4, bannery až do délky 1,2 metru

•  Zdarma dodávaný software Template Manager 
nabízí šablony pro snadnou tvorbu firemních 
materiálů

•  Volitelná duplexní jednotka pro oboustranný 
tisk snižuje spotřebu papíru a šetří místo

•  Maximální kapacita papíru až 930 listů umožní 
nepřerušovaný tisk bez zásahu uživatele

 

Využijte barvy a mějte je pod kontrolou
•  Software Print Control usnadní kontrolu 

barevného tisku a využití tiskárny jednotlivými 
uživateli

Snadná obsluha
•  Snadno vyměnitelný spotřební materiál, 

informace o stavu toneru na LCD displeji

•  Vysokokapacitní černý toner snižuje provozní 
náklady a nutnost uživatelských zásahů

•  Náklady na černobílý tisk zcela srovnatelné 
s náklady čistě černobílých tiskáren

•  Auto Colour Balance zajistí konzistentní 
výsledky po celou dobu životnosti tiskáren

•  Funkce PhotoEnhance pro tisk fotek na 
obyčejný kancelářský papír

PŘEHLED VLASTNOSTÍ MODELŮ C5650 A C5850

• Standardně    • Volitelně

C5650n C5650dn C5850n C5850dn

Rychlost barevného tisku (A4) 22 str./min 26 str./min

Rychlost černobílého tisku (A4) 32 str./min

Emulace Hostitelský tiskový systém Windows /Mac (GDI)

Kvalita tisku Víceúrovňová technologie ProQ2400 a HD toner

Paměť 64 MB

Síťová karta •

Duplexní jednotka 
pro oboustranný tisk • • • •

2. zásobník papíru (zvyšuje 
celkovou kapacitu na 930 listů) •

Kabinet • 



Barevné a černobílé tiskárny C5650 a C5850

C5650n C5650dn C5850n C5850dn
Objednací kód 01212501 01212601 01212901 01213001
Rychlost tisku Rychlost tisku stránky A4 22 str./min barevně, 32 str./min černobíle 26 str./min barevně, 32 str./min černobíle
a zpracování dat Doba tisku 1. stránky 8 sekund černobíle, 11 sekund barevně 8 sekund černobíle, 9 sekund barevně

Doba zahřívání do 60 sekund od zapnutí, 45 sekund z úsporného režimu
Rychlost procesoru 200 MHz

Kvalita tisku Rozlišení Víceúrovňová technologie ProQ2400, 1200 x 600 dpi
Vylepšení Automatická kalibrace barev, funkce PhotoEnhance prostřednictvím ovladače

Druhy písma Fonty tiskárny -
Kompatibilita Emulace Hostitelský tiskový systém Windows /Mac (GDI)

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

Vista (64-bit) / Mac OS X PowerPC 10.2 nebo novější / Mac OS X Intel 10.4.4 nebo novější 1

Standardní softwarové 
nástroje

Color Correct, Oki LPR (pouze Windows), PrintSuperVision.net (pouze Windows), Swatch Utility, Template Manager 2006 (pouze Windows), 
Web Driver Installer (pouze Windows), WebPrint (pouze Windows), Print Control Server (pouze Windows), Print Control Client

Paměť RAM standardně 64 MB
RAM maximálně 320 MB

Manipulace s papírem Kapacita papíru - zásobník 1 300 listů gramáže 80 g/m2. Velikosti papíru: A4, A5, B5, A6
Kapacita papíru - volitelný 
zásobník 2

530 listů gramáže 80 g/m2. Velikosti papíru: A4, A5, B5

Kapacita papíru - 
multifunkční podavač

100 listů gramáže 80 g/m2. Velikosti papíru: A4, A5, B5, A6, 10 obálek (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), štítky (Avery 7162, 7664, 
7666), vlastní velikosti (délka až 1200 mm, včetně bannerů), 50 fólií

Gramáž médií - zásobník 1 64 – 120 g/m2

Gramáž médií - volitelný 
zásobník 2

64 – 176 g/m2

Gramáž médií - multifunkční 
podavač

75 – 203 g/m2

Duplexní jednotka Volitelně Standardně Volitelně Standardně
Velikost 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 250 listů potiskem dolů, 100 listů potiskem nahoru, 80 g/m2

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 (skladovací) -10°C - 43°C, 10% až 90% r. v.

Požadavky na napájení Napájecí zdroj Jednofázové střídavé napětí 220 - 240 V, frekvence 50 Hz +/- 2 %
Příkon Běžný 490 W, nejvyšší 1 200 W, pohotovostní stav 100 W (průměr), úsporný režim < 15 W

Hlučnost Provozní: max 55,6 dB (A), pohotovostní stav:  37 dB (A), úsporný režim: úroveň pozadí
Rozměry (VxŠxH) 339,5 mm x 400 mm (max 

435 mm)  
x 528 mm  

(max 563,5mm)

339,5 mm x 400 mm (max 
435 mm)  
x 621 mm

339,5 mm x 400 mm (max 
435 mm)  
x 528 mm  

(max 563,5 mm)

339,5 mm x 400 mm (max 
435 mm)  
x 621 mm

Hmotnost2 Cca 26 kg Cca 29 kg Cca 26 kg Cca 29 kg
Pracovní cyklus Maximální zatížení tiskárny 60 000 stránek/měsíc

Průměrné zatížení tiskárny 1 500 – 5 000 stránek/měsíc
Záruka 2 roky, servis u zákazníka
Příslušenství Duplexní jednotka Volitelně (43347502) Standardně Volitelně (43347502) Standardně

Paměť 64 MB (01214001) nebo 256 MB (01214002)
2. zásobník Volitelně (43347602)
Kabinet Volitelně (09004436)

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 ovladače na místních webových stránkách OKI Printing Solutions  
 2 Včetně spotřebního materiálu

Popis Životnost* (stránek) Objednací kód
Černý toner 8 000 43865708 43865724
Barevné tonery 2 000 cyan: 43872307 / magenta: 43872306 

/ žlutý: 43872305
-

 6 000 - cyan: 43865723 / magenta: 43865722 / žlutý: 43865721
Obrazové válce 20 000 stran A4 

při 3 stranách na úlohu
černý: 43870008 cyan: 43870007      

magenta: 43870006   žlutý: 43870005
černý: 43870024        cyan: 43870023        magenta: 43870022        žlutý: 43870021

Pásová jednotka 60 000 stran A4 
při 3 stranách na úlohu

43363402

Zapékací jednotka 60 000 stran A4 43853103

* Všechny tonery: stran A4 při 5% pokrytí; při dodání tiskárny 1500 stránek při 5% pokrytí. Všechny válce: průměrná životnost, strany A4 
Specifikace mohou být změněny bez upozornění.
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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


