
C830

Výkonná profesionální barevná kancelářská  
tiskárna formátu A3/A4 kompaktních rozměrů 

Modely C830 vynikají především vynikajícím 
poměrem ceny a výkonu. Kompaktní rozměry 
navíc umožní ideální začlenění do vaší 
kanceláře.

Vynikající poměr ceny a výkonu
Doba, kdy si mohly barevný tisk formátu A3 
dovolit jen některé firmy, je pryč. Modely C830 
nabízejí výbornou kvalitu a vysoké rychlosti 
tisku, obojí při nízkých nákladech na barevný 
i černobílý tisk. Stejně jako všechny barevné 
tiskárny a multifunkční zařízení OKI jsou modely 
C830 vybaveny síťovým rozhraním, které umožní 
tiskárnu sdílet a uspořit tak další náklady.

Profesionální výstupy na celou řadu médií
C830 si snadno poradí s dokumenty v různých 
formátech i gramážích. Tiskne na média  
ve velikostech A6 až A3, do gramáže až  
220 g/m2. Volitelná duplexní jednotka umožňuje 
oboustranný tisk. Software Template Manager 
3.0 usnadní tvorbu různých firemních materiálů 
přímo v kanceláři. To vše zaručí perfektní 
výsledky při tisku brožur, bannerů, plakátu, 
potisku CD, vizitek apod. 

Barevná revoluce
Díky kombinaci víceúrovňové technologie 
ProQ2400 a HD toneru budou vaše dokumenty 
ostré. Funkce PhotoEnhance přístupná 
prostřednictvím ovladače umožní tisk kvalitních 
fotografií na běžný kancelářský papír.

Rychlý tisk zvýší efektivitu
Tisk první stránky je pouhých 9,5 nebo 10 sekund 
(černobíle nebo v barvě). Vysoká rychlost tisku 
30 barevných a 32 černobílých stran A4  
a 16 barevných a 17 černobílých stran A3  
za minutu zajistí efektivní využití času  
a pomůže udržet vaši konkurenční výhodu.

PCL/PostScript. 
Modely C830 nabízejí standardně PCL  
a PostScript, což umožňuje tisk z náročnějších 
aplikací a rychlejší tisk dokumentů PDF.

Zabezpečený tisk s šifrováním dat 
C830 standardně nabízí šifrovaný zabezpečený 
tisk a bezpečné vymazání disku. Každá důvěrná 
úloha poslaná na tiskárnu může být šifrována 
(256 bitů) a šifrovaná potom uložena na disku. 
Po vytištění je pak možné ji navíc z pevného 
disku tiskárny bezpečně vymazat technologií 
následného přepisu (nulami, nebo náhodným 
obsahem) a zabránit tak pozdější neoprávněné 
manipulaci s uloženými informacemi. 

 



Barevné tiskárny C830

C830n C830dn C830cdtn
Objednací kód 01235601 01235701 01235801

Rychlost tisku  
a zpracování dat

Rychlost tisku A4 30 barevných, 32 černobílých stran za minutu
Rychlost tisku A3 16 barevných, 17 černobílých stran za minutu
Doba tisku 1. stránky 9,5 s černobíle, 10 s barevně
Doba zahřívání do 90 sekund od zapnutí a do 75 sekund z úsporného režimu

Rychlost procesoru PowerPC750 700 MHz

Kvalita tisku Rozlišení Víceúrovňová technologie ProQ2400, 1200 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 v1.5
Rozhraní Vysokorychlostní USB 2.0, 10/100-TX Ethernet a 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) / Server 2008 / 

Server 2008 x64; Mac OS X PowerPC 10.3.0 a vyšší / OS X Intel 10.4.4 a vyšší včetně 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, OKI LPR4, PrintSuperVision.net4, Swatch Utility, Template Manager 3.04, Web Driver Installer4, WebPrint4, Print Control Server4,
Print Control Client, Print Control Report Tool, Storage Device Manager3&4, Gamma Utility Profile Assistant3, PDF Direct Utility

Paměť RAM standardně 256 MB
RAM maximálně 768 MB
Pevný disk 40 GB (volitelně)

Manipulace s papírem Kapacita papíru - 1. zásobník 300 listů 80 g/m2

Kapacita papíru - volitelný  
2. zásobník

530 listů 80 g/m2

Kapacita papíru - volitelný  
3. zásobník

530 listů 80 g/m2

Kapacita papíru - multifunkční 
podavač

100 listů 80 g/m2

Maximální kapacita papíru (včetně 
volitelných zásobníků)

1 460 listů 80 g/m2

Velikosti papíru Zásobník 1/2/3: A3, A4, A5, A6, B4, B5; zásobník 2/3: A3, A4, A5, B4, B5
Multifunkční podavač: A3, A4, A5, B5, A6; obálky (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5); štítky (Avery 7162, 7664, 7666), 

uživatelská velikost (do délky 1320,80 mm včetně bannerů)
Duplexní jednotka: A3, A4, A5, B5; uživatelská velikost: šířka 148 - 297 mm, délka 182 - 431,80 mm

Gramáž papíru Zásobník 1: 64 - 120 g/m2, zásobník 2/3: 64 - 176 g/m2, multifunkční podavač: 64 - 220 g/m2, duplexní jednotka: 64 - 105 g/m2

Výstup papíru 250 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 Napájecí zdroj Jednofázové střídavé napětí 220 - 240 V, frekvence 50/60Hz +/-2%
Příkon Běžný 570 W, nejvyšší 1350 W, pohotovostní stav 200 W (průměr), úsporný režim <15 W

Hlučnost  Provozní:  max 54 dB (A), pohotovostní stav:  37 dB (A), úsporný režim: úroveň pozadí
Rozměry (V x Š x H) 345 x 485 x 579 mm 345 x 485 x 634 mm 805 x 485 x 634 mm
Hmotnost2 cca 36 kg cca 40 kg cca 60 kg
Pracovní cyklus Maximální zatížení 75 000 stran/měsíc

Průměrné zatížení 1 500 - 5 000 stran/měsíc
Záruka 2 roky, servis u zákazníka
Příslušenství Duplexní jednotka • (43226003) •

Paměť • 256 MB (01182901), 512 MB (01182902)
2. zásobník papíru • (44016213) •
3. zásobník papíru • (44016213)
40GB pevný disk • (01207701)
Kabinet • (44153703) •

Popis Životnost*(stran) Objednací kódy
Tonery 8 000 cyan (C): 44059107   magenta (M): 44059106   žlutý (Y): 44059105   černý (K): 44059108
Obrazové válce 20 000 cyan (C): 44064011   magenta (M): 44064010   žlutý (Y): 44064009   černý (K): 44064012

Pásová jednotka 80 000 43449705
Zapékací jednotka 100 000 43529405

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: strany A4 dle standardu ISO/ISC19798, při dodání tiskárny 2 000 stránek. Všechny válce: průměrná životnost, strany A4 
Specifikace mohou být změněny bez upozornění. 

1 Viz nejnovější verze ovladačů a utilit na www.oki.cz
2 Včetně spotřebního materiálu
3 Nutný pevný disk
4 Pouze Windows

• 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


