
Barevná a černobílá tiskárna C130n
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C130n
Objednací kód 44173703
Rychlost tisku a zpracování dat Rychlost tisku A4 5 barevných, 20 černobílých stran za minutu

Doba tisku 1. stránky  13 s černobíle, 22 s barevně
Doba zahřívání do 45 sekund z úsporného režimu
Rychlost procesoru 400 MHz

Kvalita tisku Rozlišení 600 x 600 dpi x 4 bit
Písma Fonty tiskárny 144 postscriptových fontů, 93 škálovatelných PCL fontů, čarové kódy (pouze PS)
Kompatibilita Emulace PCL5e/c/6, Postscript 3

Rozhraní Vysokorychlostní USB 2.0, 10/100-TX Ethernet
Kompatibilita s OS1 Windows 2000 / XP / XP x64 / Vista (32 bit) / Vista (64 bit) / Server 2003 / Server 2003 x64 /  

Server 2008 / Server 2008 x64; Mac OS X 10.3 - 10.5

Paměť RAM 256 MB
Manipulace s papírem Kapacita papíru 1. zásobník: 200 listů 80 g/m2; volitelný 2. zásobník: 500 listů 80 g/m2

Velikosti papíru 1. zásobník:  A4, A5, B5, uživatelská velikost 92 - 216 mm x 184 - 356 mm;  
volitelný 2. zásobník: A4; volitelná duplexní jednotka: A4

Gramáž papíru 1. zásobník: 60 - 209 g/m2; volitelný 2. zásobník: 60 - 90 g/m2; volitelná duplexní jednotka: 60 - 90 g/m2

Výstup papíru 100 listů potiskem dolů
Provozní podmínky Teplota/vlhkost (provozní) 10°C až 35°C (doporučeno 15°C až 25°C) / 15% až 85% r.v. (doporučeno 35% až 70% r.v.)

Teplota/vlhkost (skladování) -20°C až 40°C, 10% až 95% r.v.
Hlučnost Provozní: max 50 dB (A), pohotovostní stav: 29 dB (A) nebo méně, úsporný režim: úroveň pozadí

Požadavky na napájení Napájecí zdroj Jednofázové střídavé napětí 220 - 240 V, frekvence 50/60Hz +/-10%

Příkon Běžný 510 W, nejvyšší 1060 W, pohotovstní stav 140 W (průměr), úsporný režim <22 W
Rozměry (V x Š x H) 275 x 396 x 380 mm
Hmotnost2 15,1 kg
Pracovní cyklus Průměrné zatížení 300 stránek za měsíc
Záruka 2 roky v servisu, po registraci produktu 3 roky3

Příslušenství Duplexní jednotka 44244801
2. zásobník papíru 44244901

1 Viz nejnovější verze ovladačů a utilit na www.oki.cz 
2 Včetně spotřebního materiálu 
3 Více informací naleznete na www.oki.cz/zaruka, www.oki.sk/zaruka

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.
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Spotřební materiál

Popis Životnost (stránek) Objednací kódy
Tonery*

2 500

1 500

Obrazový válec až 45 000 černobílých stránek 
nebo až 11 250 barevných stránek 44250801

* Všechny tonery: strany A4 při 5% pokrytí.  Při dodání tiskárny 500 barevných stránek (cyan/magenta/žlutá) při 5% pokrytí a 1000 černobílých stránek při 5% pokrytí

cyan (C): 44250723    žlutý (Y): 44250721 
magenta (M): 44250722     černý (K): 44250724

cyan (C): 44250719     
magenta (M): 44250718   žlutý (Y): 44250717 

Servisní materiál
Tento model byl navržen pro provoz pouze s originálním servisním materiálem OKI, který lze identifikovat podle ochranných prvků.  
Jakýkoliv jiný servisní materiál než originální (i v případě označení “kompatibilní”), může způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI.  

Popis Životnost (stránek) Objednací kód
Zapékací 
jednotka

až 50 000 stránek 44284969

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



Všestranná A4 černobílá a barevná tiskárna 
pro malé pracovní skupiny

C130n 

Kompaktní, ekonomická a plně síťová, nová 
C130n je perfektní součástí vaší domácí kanceláře 
či malé firmy. Poskytuje rychlý černobílý, 
nízkonákladový barevný A4 tisk a široké možnosti 
manipulace s médii.  Malé pracovní skupiny ocení 
výhody snadného tisku přímo v kanceláři.

C130n byla vyvinuta s důrazem na pohodlné 
používání díky intuitivnímu  LCD displeji. Kromě 
toho má rozšířitelnou kapacitu zásobníku papíru 
až na 700 listů.

Certifikace Energy Star potvrzuje, že výroba  
i provoz této tiskárny má minimální negativní 
vliv na životní prostředí a současně hospodárně 
využívá elektrickou energii. 

O vysoké kvalitě našich výrobků jsme přesvědčeni 
natolik, že po registraci produktu nabízíme 
bezplatné prodloužení standardní 2leté záruční 
doby o polovinu, tedy na 3 roky.

Všestrannost a dostupnost
•   Nízké náklady a spolehlivost
•   Přední LCD displej a intuitivní uživatelské 

rozhraní pro jednoduché ovládání
•   Kompaktní design hodící se na každé 

pracoviště
•   Rychlost tisku 20 černobílých a 5 barevných 

A4 stran za minutu
•  Pracuje i s papíry vyšší gramáže
•  Prodloužená tříletá záruka

Flexibilní výkon
•  Plně síťová tiskárna umožňující snadné 

spojení s dalšími uživateli
•  Volitelný druhý zásobník zvyšující kapacitu  

až na 700 listů papíru
•  Volitelná duplexní jednotka nabízí 

oboustranný tisk a tím redukuje množství 
spotřebovaného papíru

•  256MB paměť a procesor o rychlosti 400 MHz 
zabezpečují bezproblémový tisk rozsáhlejších 
úloh

C130n 
kompaktní síťová 

černobílá a barevná tiskárna 

formátu A4 
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