
Zkombinovali jsme naše bohaté zkušenosti 
v oboru se znalostmi společnosti EFI, 
předního světového specialisty na digitální 
zobrazování a správu tisku, abychom 
přestavili nový výrobek - C9800 MFP.
Kdykoliv potřebujete rychle tisknout, 
skenovat, kopírovat, nebo faxovat v síti,  
výkonné zařízení naší nejvyšší série tyto 
úlohy zpracuje velmi kvalitně, rychle 
a přitom se pozoruhodně snadno ovládá. 
Tento spolehlivý a výkonný stroj můžete 
s jistotou umístit do centra vaší 
profesionální kanceláře. 

Dělejte všechno 
C9800 MFP je rychlé a flexibilní zařízení 
s rychlostí tisku či kopírování 36 barevných 
a 40 černobílých stran za minutu. Můžete vytvářet 
vše od běžných kancelářských dokumentů, přes 
formát A3++ až po transparenty do délky 
1,2 metru. Rozlišení skeneru 600 x 600 dpi 
zajišťuje ostrý text a grafiku. Nejnovější EFI FieryTM 
Controller a víceúrovňová technologie ProQ4800 
vytvářejí prvotřídní kvalitu tisku s jemnějšími 
odstíny a hladšími barevnými přechody, které 
propůjčí všem vašim tištěným a kopírovaným 
dokumentům fotografickou kvalitu. Automatická 
kalibrace barev zaručí, že tyto výsledky zůstanou 
stále konzistentní. S volitelnou dokončovací 
jednotkou můžete vytvářet skládané, sešívané 
a děrované brožury.

Snadno a jednoduše
S C9800 MFP můžete změnit způsob správy 
dokumentů ve vaší síti a okamžitě tak zlepšit tok 
komunikačních informací ve vašem podniku. Díky 
barevnému dotykovému displeji – největšímu 
ve své třídě – můžete snadno skenovat do 
e-mailu, FTP a posílat faxové zprávy po síti. 
Oboustranné skenování a kopírování barevných 
dokumentů je jednoduché a velmi rychlé, protože 
se provádí při jednom průchodu. Náš jedinečný 
software Template Manager vám umožní snadné 
vytváření řady dokumentů různých typů, velikostí 
a gramáží. 

Dělejte to levněji
Všechny výhody vysoce výkonného, plně 
vybaveného multifunkčního zařízení jsou 
s C9800 MFP dostupnější než kdy dříve. 
Konkurenci předčí zvláště pokud jde o náklady na 
stránku. 

Myslíme na vás
V případě, že budete vy nebo vaši kolegové 
potřebovat pomoc nebo odbornou radu, záložka 
„Zeptejte se Oki – Ask Oki“ v okně ovladače 
zařízení vás přenese přímo na webové stránky 
nabité konkrétními informacemi o vašem zařízení, 
kde se dozvíte, jak maximálně využít jejích 
možností.

Snažíme se, aby každý, kdo využívá naše zařízení, 
dosáhl pokaždé co nejlepších výsledků.
Tento závazek nazýváme Chromability™ – snadný 
barevný tisk přímo v kanceláři, pouze od OKI 
Printing Solutions.

C9800 MFP

Efektivní a výkonné A3++ multifunkční zařízení
pro velké pracovní skupiny 

Klíčové vlastnosti:
•  Multifunkční zařízení kombinující výhodnou 

pořizovací cenu a nízké náklady na stránku

•  Rychlý tisk i kopírování: 36 barevných 
a 40 černobílých stran za minutu

•  Pokročilá správa barev a dokumentů 
s nejnovější technologií EFI Fiery™ 

•  Technologie tisku LED s přímým průchodem 
papíru je zárukou vysoké rychlosti 
a spolehlivosti

•  Víceúrovňová technologie ProQ4800 a rozlišení 
1200 x 1200 dpi pro vynikající kvalitu tisku

•  Pomocí barevného dotykového displeje 
můžete snadno duplexně skenovat 
a skenovat do e-mailu a FTP

•  S volitelnou dokončovací jednotkou můžete 
vytvářet skládané, sešívané a děrované brožury



Barevné a černobílé multifunkční zařízení C9800

C9800 MFP

Objednací kód 01149401
Všeobecné informace Doba zahřívání 85 sekund nebo méně od zapnutí

Rychlost procesoru 1 GHz
Tisk Rychlost tisku A4 36 barevných stran za minutu, 40 černobílých stran za minutu

Barevné fólie A4 10 barevných stran za minutu, 16 černobílých stran za minutu
Rychlost tisku A3 19 barevných stran za minutu, 21 černobílých stran za minutu
Doba tisku první stránky 10,5 sekund barevně, 9 sekund černobíle

Skenování Formát papíru z ADF A5-A3, z plochy skla skeneru max. A3 Tabloid
Manipulace s papírem Automatický podavač dokumentů (ADF) 50 listů  (60 — 105 g/m2), plochý skener
Duplexní skenování Standardně
Rozlišení 600 x 600 dpi, 24 bit
Skrnování do E-mailu, FTP, poštovní schránky, fronty k uchování, vzdálené skenování (vzdálený nástroj Fiery, Twain)
Adresář LDAP*, interní adresář pro e-mail a FTP
Formát souboru PDF, TIFF, JPEG

Kopírování Rychlost kopírování A4 36 barevných stran za minutu, 40 černobílých stran za minutu
Doba kopírování 1. stránky 19 sekund barevně, 15 sekund černobíle

Software Nástroje pro skenování Fiery ScanTM, Fiery Web ToolsTM

Fax  Kompatibilita skenování pro server faxové brány**
Dotykový display LCD 21 cm podsvícený, barevný dotykový displej

Klávesnice 12 číselných tlačítek, hlavní funkční tlačítka, spuštění a zastavení
Kvalita tisku Rozlišení Víceúrovňová technologie ProQ4800, 1200 x 1200 dpi

Výhody Automatická kalibrace barev zaručuje konzistentní barvu po zapnutí a při instalaci nového toneru nebo válce. Automatický soutisk se provádí 
po spuštění, po otevření krytu a po vytištění 400 stránek (nikoliv uprostřed tiskové úlohy). Režim úspory toneru.

Správa barev EFI ColorWise Pro Tools™ kalibrace barev s doplňkovou sadou EFI pro správu barevných profilů
Druhy písma Interní fonty tiskárny 86 vektorových fontů PCL, 1 bitmapový font, 10 fontů TrueType, 136 fontů Adobe®PostScript Type 1, OCR A/B, čárové kódy USPS 
Způsob tisku  Jednoprůchodové digitální LED elektrofotografické zpracování se čtyřmi obrazovými válci
Kompatibilita Tiskové jazyky PCL5c, PCL XL (Colour), Adobe®PostScript 3 s přímým tiskem PDF (v1.4) 

Konektivita Obousměrné paralelní rozhraní IEEE 1284 pro Plug-and-Play a vysokorychlostní USB 2.0; karta 10/100-TX Ethernet, rozhraní MFP
Kompatibilita s OS Windows 98 / 98 SE / ME / NT4 Workstation / NT4 Server (SP6 a vyšší SP) / 2000 Workstation (SP3 a vyšší SP) / 2000 Professional (SP3 a 

vyšší SP)  / 2000 Server (SP3 a vyšší SP) / 2000 Advanced Server (SP3 a vyšší SP) / XP Professional / XP Home / 2003 server / Mac OS 9.2, 
Mac OS 10.2.4 a vyšší, Windows2000 Server (ServicePack4) + CitrixMetaFrameXP Presentation Server Feature Release3, Windows Server 

2003 Standard Edition + CitrixMetaFrameXP Presentation Server Feature Release3, NDPS - Novell, Unix a Linux přes PPD
Síť a síťové protokoly Karta 10/100 Base TX Ethernet s interním webovým serverem pro tiskárnu a nastavováním a správou síťové karty. Obsahuje e-mailové klienty POP3 

a SMTP pro získávání tiskových úloh a varování. Jsou podporovány všechny hlavní síťové protokoly - TCP/IP, Netware a Ethertalk. TCP/IP: ARP, IP, 
ICMP, TCP, UDP, LPR, FTP,  HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMP, DNS, protokoly JetDirect. Netware 3.x, 4.x, 5.x a 6 s plnou podporou NDS a NDPS: PServer, 

NDPS jsou podporovány přes určenou bránu OKI NDPS Gateway. EtherTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP.
Softwarové nástroje Command WorkStation 4TM, EFI DownloaderTM, EFI MailportTM, EFI DocBuilder ProTM (volitelně), EFI ProfilerTM (volitelně), EFI Job MonitorTM,  

Oki Swatch Utility, EFI ICC Profiles, EFI Colour Support, EFI Calibrator, EFI Color Editor, EFI Profile Manager, EFI Color Setup, Oki LPR Utility, 
Oki Storage Device MAnager, Oki PDF Direct Print, Oki Print Control, Oki Print SuprVision (.net, Java), Oki Template Utility, Oki NDPS Gateway, 

Silex Network Setup Utility, EFI Driver Delete Utility, EFI Remote Scan, EFI Network Twain, Zetafax Trial (faxová brána)
Paměť RAM 1024 MB

Pevný disk 20 GB Standardně
Manipulace s papírem Vstup papíru 4 interní zásobníky: 2120 listů (každý zásobník pojme 530 listů); multifunkční podavač: 230 listů; maximální kapacita papíru: 2 350 listů
 Gramáž 64 - 216 g/m2 z interních zásobníků; 64 – 268 g/m2 z multifunkčního podavače; duplexní jednotka 64 – 120 g/m2;  

volitelná dokončovací jednotka/přihrádky (tiskem nahoru 64 – 268 g/m2, tiskem dolů 64 – 216 g/m2)

 Velikost papíru Interní zásobníky: šířka 105 mm – 328 mm a délka 148 mm – 457,2 mm (včetně A6, A5, A4, A3, A3 široký);  
multifunkční podavač: šířka 76,2 mm – 328 mm a délka 127 mm až 1 200 mm (včetně A6, A5, A4, A3, A3Wide a transparenty)

 Duplexní jednotka Standardně
 Podávání papíru Automatická detekce médií: automatická detekce gramáže papíru; automatický výběr zásobníku: automaticky detekuje velikost papíru; 

snímač prázdného zásobníku; snímač docházejícího papíru v zásobníku

 Výstup papíru 500 listů potiskem dolů, 250 listů potiskem nahoru  
 Volitelné doplňky Volitelná dokončovací jednotka: skládá až 1 000 listů, až 20 brožur sešitých ve hřbetu (40 stran)
Provozní podmínky Teplota/vlhkost (provozní) 10 °C – 32 °C (doporučeno 17 °C – 27 °C) / 20 % do 80 % RH (doporučeno 50 % do 70 % RH)

Teplota/vlhkost (skladovací) -20–45°C, 10–90% RH
Požadavky na napájení Napájecí zdroj Jednofázové střídavé napětí 220 - 240 V, frekvence 50 Hz +/- 1 Hz

Příkon Běžný 750 W, nejvyšší 1500 W, pohotovostní stav 200 W (průměrný), úsporný režim < 45 W
Hlučnost Provozní: 53 dB(A) nebo méně; pohotovostní stav: 40 dB(A) nebo méně, úsporný režim: 40 dB(A) po 30 min. úroveň pozadí
Rozměry (ŠxHxV) 672 x 889 x 1 426 mm
Hmotnost cca. 193 kg
Maximální zatížení  150 000 stránek za měsíc
Záruka 2 roky, servis u zákazníka
Spotřební materiál Toner 15 000 stránek při 5% pokrytí na jednu barvu (každý toner po dodání MFP vydrží 7 500 stránek při 5% pokrytí)

Obrazový válec 30 000 pages stránek při průměru 3 strany na úlohu
Odpadní nádobka na toner 30 000 stránek
Zapékací jednotka 100 000 stránek
Pásová jednotka 100 000 stránek při průměru 3 strany na úlohu

*** Všechny tonery: strany A4 při 5% pokrytí. Všechny válce: průměrná životnost při tisku stran A4

Spotřební materiál Životnost*** (stránky) Objednací kódy
Tonerové kazety 15 000 cyan (C): 42918915 magenta (M): 42918914 žlutý (Y): 42918913 černý (K): 42918916

Sada tonerů (CMYK) 15 000 43112702

Obrazové válce 30 000 cyan (C): 42918106 magenta (M): 42918107 žlutý (Y): 42918108 černý (K): 42918105

Pásová jednotka 100 000  42931603

Zapékací jednotka 100 000  42931703

Odpadní nádobka 30 000 42869403 

Svorky do dok. jednotky 15 000 42937603  

Informace o spotřebním materiálu - Z důvodu ochrany vaší tiskárny byl tento model navržen pro provoz pouze s originálním spotřebným materiálem Oki, který lze  
identifikovat podle ochranných prvků. Jakýkoliv jiný spotřební material než originální (i v případě označení “kompatibilní”), může způsobit poškození tiskárny 
a ztrátu záruky Oki. Informujte se na možnost vrácení použitého originálního spotřebního materiálu Oki. Specifikace mohou být změněny bez upozornění.

* Lotus R6.4 (Anonymous, Simple), Exchange 5.5 (Anonymous), Exchange 2000 (Anonymous, Simple, Kerberos 5), MS Server2000 (Anonymous, Simple, Kerberos 5). ** Doporučené servery faxové brány: ZetaFax and RightFax

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
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Tento výrobek splňuje  
podmínky ENERGY STAR  
na energetickou účinnost.

Oki Printing Solutions je obchodní jméno Oki 
Europe Ltd., součásti skupiny Oki Electric group.


