
Nikdy dříve nebyl rychlý, barevný tisk formátu 
A3 tak dostupný. Nikdy dříve nebylo potřeba pro 
tiskárnu formátu A3 tak málo prostoru. OKI C8800 
je postscriptová verze modelu C8600 – první 
barevné tiskárny A4/A3 pro běžnou kancelář.

Výjimečný poměr cena/výkon

Již nestojí nic v cestě tomu, aby mohly firmy 
využívat možností barevného tisku ve formátu 
A3. Tato vysoce kvalitní a dostupná tiskárna 
nabízí levný barevný tisk a černobílý tisk 
s náklady na úrovni černobílých tiskáren. 
Standardně je vybavena síťovou kartou pro 
sdílení více uživateli.

Zpracovává dokumenty v různých velikostech  
a formátech s profesionálními výsledky

Je mimořádně flexibilní, dokáže tisknout formáty 
v rozsahu A6 až A3 na různé druhy médií, od 
pohlednic po bannery o délce až 1200 mm. 
Duplexní jednotka umožňuje oboustranný tisk 
včetně brožur. Software Template Manager 2006 
nabízí možnost vytváření rozsáhlého množství 
profesionálně vyhlížejících dokumentů přímo  
v kanceláři.

Kvalita tisku viditelně vylepší všechny 
vytvářené dokumenty

Kombinace víceúrovňové technologie 
ProQ2400 a našeho nového jemnějšího  
toneru High Definition zaručuje perfektní 
vzhled tištěných dokumentů. Funkce 
PhotoEnhance umožňuje kvalitní tisk 
působivých obrázků ve fotografické  
kvalitě na běžný kancelářský papír.

Rychlý tisk pro zvýšení efektivity

Tisk první strany do 10 sekund, rychlost tisku 
26 stran za minutu barevně a 32 stran za minutu 
černobíle ve formátu A4 zaručují, že své materiály 
vytisknete téměř bez čekání. Přesně to potřebuje 
každá firma, aby udržela tempo s konkurencí. Čas 
potřebný k vytištění první stránky je pouhých  
10 sekund. Rychlost tisku ve formátu A3 je  
15 stran za minutu u barevného tisku a 17 
stran za minutu u černobílého tisku. Tiskárny je 
možno připojit vysokorychlostním USB 2.0 nebo 
prostřednictvím síťové karty.

PCL/PostScript.

Tiskárna C8800 nabízí ve standardu tiskový 
jazyk PostScript pro tisk z velkého množství 
grafických aplikací a pro snazší tisk PDF 
souborů.

• Standardně      • Volitelně

C8800

Více výkonu a profesionality s nejmenší  
a nejdostupnější barevnou tiskárnou formátu A4/A3

C8800n C8800dn C8800cdtn

Rychlost barevného tisku (A4/A3) 26/15 stran za minutu

Rychlost černobílého tisku (A4/A3) 32/17 stran za minutu

Velikost papíru A6, A5, A4, 
A3, banner A3

Kapacita papíru 300 + 100 300 + 100 300 + 530 + 100

Duplexní jednotka (pro oboustranný tisk) •  (43226003) • •
Druhý zásobník papíru (pro max. kapacitu 930 listů papíru) • (43231803) •  (43231803) •
Kabinet •  (01200801) •  (01200801) •
Paměť •  256 MB (01182901), 512 MB (01182902)

Pevný disk •  (01207701)

Podpora MAC / Windows •
Tiskové jazyky PCL/PostScript

StRučNý PřehLed VLAStNOStí



Barevná a černobílá tiskárna C8800

C8800n C8800dn C8800cdtn
Objednací kód 01205301 01205401 01205501

Rychlost tisku stránky A4 26 str./min barevně, 32 str./min černobíle

Rychlost tisku stránky A3 15 str./min barevně, 17 str./min černobíle

9,5 s černobíle, 10 s barevně

Doba zahřívání do 90 sekund od zapnutí a do 75 sekund z úsporného režimu

Rychlost procesoru PowerPC750 500 MHz

Kvalita tisku Rozlišení Víceúrovňová technologie ProQ2400, 1200 x 600 dpi

Vylepšení tisku Automatická kalibrace barev, funkce PhotoEnhance prostřednictvím ovladače

Kompatibilita Emulace PCL 5c, PCL 6 (Windows), PostScript (Windows / Mac)

Rozhraní Vysokorychlostní USB a 10/100-TX Ethernet, paralelní rozhraní 

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

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

Manager*2 (pouze Windows), Gamma Utility, Profile Assistant*2,  PDF Direct Utility (pouze Windows)

Pokročilá práce v síti  
a zabezpečení

IPV6, ověřování 802.1x, SNMP V3, šifrování SSL3/TLS HTTPS, bezpečné vymazání*2, šifrování dat*2, filtrování MAC adres, filtrování IP adres, 
zabezpečený tisk*2

Podpora čarových kódů Podpora čarových kódů s kontrolními součty

Paměť RAM standardně 256 MB

RAM maximálně 768 MB

Manipulace s papírem Kapacita papíru - 1. zásobník 300 listů s gramáží 80 g/m2. Velikosti papíru: A3, A4, A5, B4, B5, A6

Kapacita papíru - 2. volitelný 
zásobník

530 listů s gramáží 80 g/m2. Velikosti papíru: A3, A4, B4, A5, B5

Kapacita papíru - multifunkční 
podavač

100 listů s gramáží 80 g/m2. Velikosti papíru: A3, A4, A5, B4, B5, A6, 10 obálek (Com-10, DL, C4, C5), štítky (Avery 7162, 7664, 7666), fólie. 
Podporované uživatelské formáty: šířka 64 - 297 mm, délka 105 - 1 200 mm

Gramáž médií - 
1. zásobník

64 – 120 g/m2

Gramáž médií - 
2. volitelný zásobník

64 – 176 g/m2 

Gramáž médií - 
multifunkční podavač

64 – 200 g/m2

Duplexní jednotka Volitelně Standardně

Velikosti papíru -  
duplexní jednotka

Podporované formáty papíru:  A3, A4, A5, B4, B5.  Podporované uživatelské formáty:  šířka 148,5 - 297 mm, délka 182 - 420 mm

Gramáž papíru - 
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 - 32° C (doporučeno 17° C - 27° C) / 20% až 80% r. v. (doporučeno 50% až 70% r. v.)
Teplota / Vlhkost (skladování) -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 550 W, nejvyšší 1 300 W, pohotovostní stav 200 W (průměr), úsporný režim < 17 W

hlučnost Provozní: max 54 dB (A), pohotovostní stav:  37 dB (A), úsporný režim: úroveň pozadí

Rozměry (v x š x h) 341 mm x 485 mm x 593 mm 341 mm x 485 mm x 648 mm 920 mm x 485 mm x 648 mm

hmotnost Cca 40 kg (včetně veškerého spotřebního 
materiálu)

Cca 45 kg (včetně veškerého spotřebního 
materiálu)

Cca 70 kg (včetně veškerého spotřebního 
materiálu)

Pracovní cyklus Maximální zatížení tiskárny 75 000 stran za měsíc

Průměrné zatížení tiskárny 1 500 – 5 000 stránek za měsíc

Záruka 2 roky, servis u zákazníka

Příslušenství Duplexní jednotka Volitelně (43226003) Standardně Standardně
2. zásobník Volitelně (43231803) Volitelně (43231803) Standardně

Kabinet Volitelně (01200801) Volitelně (01200801) Standardně

Paměť 256 MB (01182901) nebo 512 MB (01182902) 256 MB (01182901) nebo 512 MB (01182902) 256 MB (01182901) nebo 512 MB (01182902)

*1 Viz nejnovější verze ovladače na místních webových stránkách OKI Printing Solutions  

*2 Vyžaduje pevný disk
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 formátu A4, pokrytí 5 %, při dodání tiskárny 2 000 stránek s pokrytím 5 %. Všechny válce: Průměrná životnost, strany A4
Specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Berou se na vědomí všechny ochranné známky.

Popis Životnost* (strany) Objednací kódy

černý toner (K) 6 000 43487712

Barevné tonery (CMY) 6 000 cyan (C): 43487711                magenta (M): 43487710                žlutá (Y): 43487709

Sada všech tonerů (CMYK) 6 000 stran na jednu barvu 43698501 (sada cyan, magenta, žlutý a černý toner)

Obrazové válce 20 000 stran A4 při 3 str. na úlohu černý (K): 43449016   cyan (C): 43449015   magenta (M): 43449014   žlutá (Y): 43449013 
Pásová jednotka 80 000 43449705

Zapékací jednotka 100 000 43529405

Rychlost tisku a 
zpracování dat

Doba tisku 1. stránky
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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


