
C9850

Správa barev bez námahy.  
Výjimečná produktivita

C9850 se nejlépe osvědčí tam, kde je důležitý 
rychlý a kvalitní tisk. Poskytuje vysoké objemy 
tisku, vynikající kvalitu barevných i černobílých 
výstupů, to vše bez sebemenšího úsilí uživatelů.

Integrovaný EFI Fiery ® system 8e činí z C9850 
výhodnou investici. Tato pokročilá utilita 
rozšiřuje možnosti kontroly tisku a usnadňuje 
tvorbu náročnějších dokumetů.

Barevné dokumenty ve vysoké kvalitě
•		EFI	SpotOnTM umožňuje uživateleům tisk 

specifických barev (například firemních) 	
a dosažení konzistentních profesionálních 
výsledků

•  EFI ColorWiseTM zajistí konzistentní barevné 
podání ve všech operačních systémech, 
aplikacích a na různých médiích. Poskytuje 
možnost maximální kontroly nad kvalitou 
barev spolu se sadou pokročilých nástrojů 	
a osobních nastavení

•  Vynikajicí kvalita tisku díky skutečnému 
rozlišení 1200 x 1200 dpi

•  Kombinace víceúrovňové technologie 
ProQ4800 a mikrojemného High Definition 
toneru zaručí perfektní vzhled tištěných 
dokumentů

•  Auto Color balance zajišťuje konzistentní 
barevné výstupy po celou dobu životnosti 
tiskárny

Vynikající možnosti manipulace s médii
•  Pracuje s médii formátů A6 až A3++ 	

s gramáží 64 až 330 g/m2

•  Flexibilita v použití médií umožňuje kreativní 
tisk materiálů  jako jsou bannery nebo brožury 
přímo na pracovišti

•  Vysokokapacitní zásobníky papíru udržují 
plynulý provoz a minimalizují nutnost 
uživatelských zásahů

Intuitivní ovládání. Snadná obsluha
•  Ovladač EFI se snadno používá a nabízí vyšší 

kontrolu nad tiskem díky interaktivnímu 
rozhraní

•  Software Template Manager 3.0 dodávaný 
zdarma poskytuje A4 i A3 šablony pro tvorbu 
celé řady personalizovaných materiálů

•  Spotřební materiál je snadno vyměnitelný 
uživatelem

•  Virtuální ovladač umožňuje uživatelům 
nastavit a uložit tiskové profily (jako například 
oboustranný tisk a ohybání) pro pohodlný	
a plynulý tisk

	

Kontrolujte náklady
•  Integrovaný EFI Fiery ® system 8e poskytuje 

řadu aplikací, které pomohou udržet kontrolu 
nad tiskovými náklady

•  PrintSuperVision umožňuje administrátorům 
vzdáleně monitorovat tiskárny v síti

•  Print Control usnadní monitorování a správu 
používání tiskárny

Bez námahy zvládne každodenní požadavky 
•  Robustní a mnohokrát oceněná 

jednoprůchodová LED technologie předčí 
technologii laserovou

•  Vynikající rychlost tisku až 36 stran za minutu 
barevně a 40 stran za minutu černobíle

•  Nepřerušovaný tisk na různá média



Popis Životnost* (stran) Objednací kódy
Tonery 15 000 cyan (C): 42918915   magenta (M): 42918914   žlutý (Y): 42918913   černý (K): 42918916
Obrazové válce 30 000 cyan (C): 42918107   magenta (M): 42918106   žlutý (Y): 42918105   černý (K): 42918108

Pásová jednotka 100 000 42931603
Zapékací jednotka 100 000 42931703
Odpadní nádobka 30 000 42869403
Svorky do sešívačky 15 000 42937603

Barevné a černobílé tiskárny C9850

C9850hdn C9850hdtn
Objednací kód 01193301 01193401

Rychlost tisku 
a zpracování dat

Rychlost tisku stránky A4 36 barevných stran za minutu, 40 černobílých stran za minutu
Rychlost tisku stránky A3 19 barevných stran za minutu, 21 černobílých stran za minutu
Doba tisku 1. stránky 10,5 sekund barevně, 9 sekund černobíle
Doba zahřívání 110 sekund nebo méně od zapnutí
Rychlost procesoru 1 GHz Intel Celeron M

Kvalita tisku Rozlišení Víceúrovňová technologie ProQ4800, 1200 x 1200 dpi
Správa barev Fiery ColorWise Pro ToolsTM, EFI ICC Colour Profiles, kalibrace barev s volitelnou profilovací sadou EFI

Písma Fonty tiskárny 86 vektorových fontů PCL, 1 bitmapový font, 10 fontů TrueType, 136 fontů Adobe PostScript Type 1, OCR A/B, čarový kód USPS

Kompatibilita Emulace PCL5c, PCL XL (Colour), Adobe PostScript 3 s přímým tiskem PDF  (v1.7)
Rozhraní Obousměrné paralelní, vysokorychlostní USB 2.0, síťová karta 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet
Kompatibilita s OS*1 Windows 2000 Professional (SP4 a vyšší) / 2000 Server (SP4 a vyšší) / 2000 Advanced Server (SP4 a vyšší) / XP Professional / XP Home / Server 2003 Stand-

ard Edition / Server 2003 Enterprise Edition / Server 2003 Datacenter Edition /  XP Professional x64 / Server 2003 x64 (SP1)/ Vista (32-bit) /
Vista (64-bit); Mac OS X PowerPC 10.3.9 - 10.5 / Mac OS X Intel 10.4.4 - 10.5

Síť a protokoly Síťová karta s interní web serverem pro nastavení a správu tiskárny. Obsahuje POP3/APOP a SMTP poštovního klienta pro potvrzení tiskových úloh a 
upozornění. Podporovány všechny běžné síťové protokoly - TCP/IP, Netware a Ethertalk. TCP/IP :-ARP, IP, ICMP, TCP, UDP, LPR, FTP, HTTP(IPP), BOOTP, 
DHCP, SNMP, DNS, JetDirect protokoly. Netware 3.x, 4.x, 5.x a 6 s plnou podporou NDS a NDPS:- PServer, NDPS podporovány pomocí OKI NDPS Gateway. 

EtherTalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP.

Softwarové nástroje*1 Print Control Client, Print Control Server*2, Report Tool, PrintSuperVision.net*2, Template Manager 3.0*2,
Storage Device Manager*2, Swatch Utility, EFI Job Monitor, EFI Hot Folders, EFI Command Workstation, PDF Print Direct Utility

Paměť RAM standardně 1024 MB
RAM maximálně 1024 MB
Pevný disk 40 GB

Manipulace s papírem Kapacita papíru - 1. zásobník 530 listů gramáže 80 g/m2

Kapacita papíru - 
2./3. volitelný zásobník

530 listů gramáže 80 g/m2

Kapacita papíru - 
multifunkční podavač

230 listů gramáže 80 g/m2

Velikosti papíru Zásobník 1/2/3: A6, A5, A4, A3, A3+, uživatelské formáty: od 105 x 148 mm do 328 x 457 mm,
Multifunkční podavač: A6, A5, A4, A3, A3+, uživatelské formáty: od 76 x 127 mm do 328 x 1 200 mm,

Duplexní jednotka: A6, A5, A4, A3

Gramáž papíru Zásobník 1/2/3: 64 - 216 g/m2, multifunkční podavač: 64 - 330 g/m2 , duplexní jednotka: 64 - 188 g/m2

Duplexní jednotka Standardně
Podávání papíru Automatická detekce papíru, automatický výběr zásobníku, detekce prázdného zásobníku, detekce docházejícího papíru
Výstup papíru 500 listů potiskem dolů, 200 listů potiskem nahoru

Provozní podmínky Teplota/vlhkost (provozní) 10°C až 32°C (doporučeno 17°C až 27°C) / 20% až 80% r.v. (doporučeno 50% až 70% r.v.)
Teplota/vlhkost (skladovací) -20°C až 45°C / 10% až 90% r.v.

Požadavky na napájení Napájecí zdroj Jednofázové střídavé napětí 220 - 240 V, frekvence 50Hz +/- 2Hz
Příkon Běžný 780 W, nejvyšší 1500 W, pohotovostní stav 200 W (průměrný), úsporný režim <34 W

Hlučnost 	 Provozní: 54 dB(A) nebo méně, pohotovostní stav: 42 dB(A) nebo méně, úsporný režim: 28 dB(A) po 30 minutách (úroveň pozadí)
Rozměry (VxŠxH) 471 x 654,5 x 633 mm 785,5 x 654,5 x 633 mm
Hmotnost*3 cca 77,4 kg cca 129 kg
Pracovní cyklus Maximální zatížení tiskárny 150 000 stránek za měsíc

Průměrné zatížení tiskárny 5 000 až 15 000 stránek za měsíc
Záruka 	 2 roky, servis u zákazníka
Příslušenství 2./3. zásobník papíru •	(42831303)

Vysokokapacitní zásobník (3x 530 listů) •	(42831503) •
Dokončovací jednotka (4 zásobníky) •	(01166701)
Dokončovací jednotka (5 zásobníků) •	(01166801)
Kabinet •	(09004256) –
Děrovací jednotka (2 otvory) •	(42872901)
Děrovací jednotka (4 otvory) •	(42872903)

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. Specifikace mohou být změněny bez upozornění.

*Všechny tonery: strany A4 při 5% pokrytí, při dodání tiskárny 7 500 stran při 5% pokrytí. Všechny válce: průměrná životnost, strany A4.

*1	Viz nejnovější verze ovladačů a utilit na www.oki.cz
*2 Pouze Windows
*3 Včetně věškerého spotřebního materiálu

•	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
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