
C710

Rychlá a spolehlivá tiskárna s elegantním designem. 
Ideální pro velké pracovní skupiny

Vysoký výkon, kvalitní výstup, mimořádná 
spolehlivost. To vše vám poskytne nová 
tiskárna C710.
C710 je ideální tiskárnou pro pracovní skupiny 
vyžadující bezproblémový rychlý kvalitní 
barevný a černobílý tisk. Rychlosti tisku 
30 barevných a 32 černobílých stran za minutu 
redukují čas prodlev a dobu nutnou k odbavení 
tiskových úloh. Oceněná jednoprůchodová 
digitální technologie LED zajišťuje jemné 
vykreslení detailů a bezproblémový provoz. 
Snadné ovládání a záruku kontroly nad tiskem 
poskytne rozšířený LCD displej. Spotřební 
materiál je snadno vyměnitelný, vysoká 
kapacita tonerů i zásobníků papíru navíc 
minimalizují nutnost uživatelských zásahů. 
Tiskárna potiskne širokou škálu médií, formátů 
a gramáží. Součástí dodávky je sada softwaru 
včetně nástrojů pro zabezpečený tisk. 
Nová tiskárna C710 vám přináší rychlost, 
bezpečnost a perfektní tiskové výstupy.

Vysoká rychlost a dokonalá kvalita 
•  Vysoká rychlost a kvalita tisku

•  Excelentní rychlost tisku 30 barevných a 32 čb 
stran za minutu

•  Technologie High Definition Color zajišťuje 
skvělou kvalitu tištěných výstupů 

Perfektní tisk na různá média
•  Podporuje média s gramáží 

od 64 g/m2 až 220 g/m2

•  Tiskne na bannery s délkou až 1,2 metru

•  Duplexní jednotka pro oboustranný tisk 
(volitelně u modelu C710n)

•  Maximální kapacita papíru až 1690 listů 

Plynulé zpracování tiskových úloh
•  Oceněná jednoprůchodová LED technologie 

pro bezproblémovou práci 

•  Tonery s vysokou kapacitou – více vytištěných 
stránek, méně uživatelských zásahů 

Ochrana dat. Prevence nadměrného využívání 
•  Možnost zabezpečení a prevence 

neautorizovaného přístupu  

•  Snadné sledování a kontrola tiskových nákladů  

•  Software Print Control umožňuje nastavit 
pravidla využívání tiskárny 

•  Funkce Secure Erase bezpečně vymaže data 
z pevného disku tiskárny a zabrání tak jejich 
opětnému vytisknutí

•  Funkce Secure Print kóduje soubory poslané 
po síti a znemožní zneužití důvěrných dat

Snadné využití tiskárny
•  Tiskárnu může snadno ovládat kdokoliv 

z pracovního týmu

•  Rozšířený LCD displej poskytuje uživateli 
srozumitelné pokyny 

•  Naprosto snadná výměna spotřebního 
materiálu

PŘEHLED VLASTNOSTÍ C710

• Standardně    • Volitelně

C710n C710dn C710dtn C710cdtn

Rychlost tisku barevně (A4) 30 stran za minutu

Rychlost tisku černobíle (A4) 32 stran za minutu

Velikosti papíru A4, A5, B5, A6, A4 bannery o délce až 1,2 metru

Kapacita papíru 530 + 100 530 + 530 + 100
Duplexní jednotka 
(pro oboustranný tisk) • •

2. zásobník papíru 
(pro kapacitu 1160 listů) • •

3. zásobník papíru 
(pro kapacitu 1690 listů)      •

Kabinet (pro uložení papíru 
a spotřebního materiálu) • •



Barevná tiskárna C710

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.

C710n C710dn C710dtn C710cdtn
Objednací kód 01218501 01218601 01218701 01218801

Rychlost tisku  
a zpracování dat

Rychlost tisku A4 30 barevných, 32 černobílých stran za minutu

Doba tisku 1. stránky 8 s černobíle, 9 s barevně

Doba zahřívání do 60 sekund od zapnutí a do 45 sekund z úsporného režimu

Rychlost procesoru 700 MHz

Kvalita tisku Rozlišení Víceúrovňová technologie ProQ2400, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

Vylepšení tisku Automatická kalibrace barev, funkce PhotoEnhance prostřednictvím ovladače (vyjma ovladačů pro Mac OS a všech PS ovladačů)

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

Kompatibilita Emulace PCL 6 (XL3.0) a PCL5c, PostScript 3, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), přímý tisk PDF (v 1.5)

Rozhraní Vysokorychlostní USB 2.0, 10/100-TX Ethernet, obousměrné paralelní

Kompatibilita s OS1 Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 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 včetně Mac OS X 10.5

Pokročilé síťové vlastnosti  
a zabezpečení

IPv6, ověření dle 802.1x, SNMP V3, kódování SSL3/TLS HTTPS, zabezpečený tisk3, bezpečné vymazání3,  
šifrování dat3, filtrování MAC a IP adres

Podpora čarových kódů Podpora čarových kódů s kontrolními součty

Softwarové nástroje1 Color Correct, Color Swatch, OKI LPR (pouze Windows), PrintSuperVision.net (pouze Windows), Template Manager (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, Profile Assistant3

Paměť RAM standardně 256 MB

RAM maximálně 768 MB

Pevný disk 40GB (volitelně)

Manipulace s papírem Kapacita papíru - 1. zásobník 530 listů 80 g/m2. Velikosti papíru: A4, A5, B5

Kapacita papíru - volitelný  
2. zásobník

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

Kapacita papíru - multifunkční 
podavač

100 listů, 80 g/m2. 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), 50 fólií

Maximální kapacita papíru 
(včetně volitelných zásobníků)

1690 listů 80 g/m2

Gramáž papíru 1. zásobník 64 - 188 g/m2, 2./3. zásobník 64 - 203 g/m2, multifunkční podavač 64 - 220 g/m2, duplexní jednotka 75 - 120 g/m2 

Velikosti papíru - duplexní 
jednotka (volitelně u C710n)

A4, A5, B5.  Uživatelské formáty:  šířka 148 - 215,9 mm, délka 210 - 355,6 mm

Výstup papíru 350 listů potiskem dolů, 100 listů potiskem nahoru, 80 g/m2

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 Napíjecí zdroj Jednofázové střídavé napětí 220 - 240 V, frekvence 50/60Hz +/-2%

Příkon Běžný 530 W, nejvyšší 1200 W, pohotovostní stav 100 W (průměr), úsporný režim <17 W

Hlučnost Provozní:  max 59 dB (A), pohotovostní stav:  37 dB (A), úsporný režim: úroveň pozadí

Rozměry (V x Š x H) 389 mm x 435 mm x 536 mm 389 mm x 435 mm x 585 mm 527 mm x 435 mm x 585 mm 810 mm x 435 mm x 585 mm

Hmotnost2 27,6 kg 30,7 kg 36,6 kg 48,6 kg

Pracovní cyklus Maximální zatížení 100 000 stran/měsíc

Průměrné zatížení 6 000 stran/měsíc

Záruka 2 roky, servis u zákazníka

Příslušenství Duplexní jednotka • (43347502) •
Paměť • 256 MB (01182901), 512 MB (01182902)

2. zásobník papíru • (43855102) •
3. zásobník papíru • (43855102)

40GB pevný disk • (01184501)

Kabinet • (01219301) •
  

Popis Životnost*(stran) Objednací kódy

Tonery 11 000 čb/11 500 barevné cyan (C): 43866107  magenta (M): 43866106  žlutý (Y): 43866105   černý (K): 43866108

Obrazové válce 20 000 čb/15 000 barevné cyan (C): 43913807   magenta (M): 43913806  žlutý (Y): 43913805   černý (K): 43913808

Pásová jednotka 60 000 43363412

Zapékací jednotka 60 000 43854903

1 Viz nejnovější verze ovladačů a utilit na www.oki.cz          2 Včetně spotřebního materiálu            3 Vyžaduje pevný disk

* Všechny tonery: stran A4 při 5% pokrytí; při dodání tiskárny 4 000 stránek při 5% pokrytí. Všechny válce: průměrná životnost, strany A4 
Specifikace mohou být změněny bez upozornění. 

• Standardně   • Volitelně (objednací kód)
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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


