
Oki - C532DN (46356102)

Drukarki - laserowe kolorowe

cena brutto

999.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - bęben 46484105 (yellow) bębny 192.22 zł

Oki - bęben 46484106 (magenta) bębny 192.22 zł

Oki - bęben 46484107 (cyan) bębny 186.80 zł

Oki - bęben 46484108 (black) bębny 192.22 zł

Oki - fuser (46358502) fusery 311.24 zł

Oki - zespół przenoszący (46394902) jednostki transferu 310.34 zł

Oki - toner 46490401 (yellow) tonery 280.21 zł

Oki - toner 46490402 (magenta) tonery 280.21 zł

Oki - toner 46490403 (cyan) tonery 280.21 zł

Oki - toner 46490404 (black) tonery 124.11 zł

Oki - toner 46490605 (yellow) tonery 861.74 zł

Oki - toner 46490606 (magenta) tonery 861.74 zł

Oki - toner 46490607 (cyan) tonery 861.74 zł

Oki - toner 46490608 (black) tonery 464.46 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamienne)

Expression - Premium toner zamiennik 46490605 (yellow) EXP tonery 305.04 zł

Expression - Premium toner zamiennik 46490606 (magenta) EXP tonery 305.04 zł

Expression - Premium toner zamiennik 46490607 (cyan) EXP tonery 305.00 zł

Expression - Premium toner zamiennik 46490608 (black) EXP tonery 343.17 zł

Ecojet - toner zamiennik 46490605 (yellow) ECO tonery 214.02 zł

Lambda - toner zamiennik 46490605 (yellow) LAM tonery 221.35 zł

Ecojet - toner zamiennik 46490606 (magenta) ECO tonery 214.02 zł

Lambda - toner zamiennik 46490606 (magenta) LAM tonery 221.35 zł

Ecojet - toner zamiennik 46490607 (cyan) ECO tonery 214.02 zł

Lambda - toner zamiennik 46490607 (cyan) LAM tonery 221.35 zł

Ecojet - toner zamiennik 46490608 (black) ECO tonery 222.94 zł

Lambda - toner zamiennik 46490608 (black) LAM tonery 221.35 zł

AKCESORIA

Oki - karta sieciowa Wi-FI (45830202) akcesoria 180.07 zł

Oki - podajnik papieru na 530 arkuszy (46361802) akcesoria 1 107.00 zł

Oki - szafka pod drukarkę (01314101) akcesoria 820.66 zł

Oki - szafka pod drukarkę (46567701) akcesoria 861.93 zł

Oki - zabezpieczenie czytnika kart zbliżeniowych (46566001) akcesoria 45.89 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania dom/małe biuro

przeznaczenie do druku mono/kolor - tekst i grafika

rodzaj urządzenia jednofunkcyjne - tylko funkcja druku

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) 6.64 gr/str. A4 (pokrycie 5%)

koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) 3.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%)

koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) 49.72 gr/str. A4 (pokrycie 5%)

koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) 13.87 gr/str. A4 (pokrycie 5%)

technologia druku LED

format A4

typ procesora ARM

szybkość procesora 667 MHz



miesięczne obciążenie do 60000 stron

wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)

wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)

wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)

wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)

standardowa pamięć 1024 MB

maksymalna pamięć 1024 MB

pojemność dysku twardego 0 GB

poziom hałasu max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono 1200x1200 dpi

rozdzielczość druku w kolorze 1200x1200 dpi

szybkość drukowania mono do 30 stron A4/min

szybkość drukowania w kolorze do 30 stron A4/min

czas do wydruku pierwszej strony mono do 7.5 sekund

czas do wydruku pierwszej strony w kolorze do 7.5 sekund

czas nagrzewania do 27 sekund (28s. od wyjścia z trybu oszczędzania energii)

automatyczny druk dwustronny tak

marginesy Górny: 5 mm

Dolny: 5 mm

Lewy: 5 mm

Prawy: 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego do 176 g/m²

maksymalna gramatura papieru do 220 g/m²

ilość podajników w standardzie 2

podajnik na pojedyncze arkusze tak

opcjonalny podajnik papieru tak

ręczne podawanie nośników tak

maksymalna liczba podajników papieru 4

standardowa pojemność podajników do 350 arkuszy

maksymalna pojemność podajników do 1410 arkuszy

pojemność podajnika (koperty) do 10 sztuk

ilość odbiorników papieru 1

pojemność odbiornika papieru do 150 arkuszy

opcjonalny odbiornik papieru nie

niestandardowe wymiary nośników (szerokość) min 64 mm

max 216 mm

niestandardowe wymiary nośników (długość) min 90 mm

max 1321 mm

obsługiwane rodzaje nośników papier zwykły

koperty

karty katalogowe (3” x 5”) (75 x 125mm)

obsługiwane formaty nośników A4

A5

B5

A6

B6

B6 (half)

koperty (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch)

kartki indeksowe (3” x 5”) (75 x 125mm)

zdjęcia (4” x 6”, 5” x 7”)(100 x 150mm, 125 x 175mm)

Legal (13, 13.5, 14)

Executive

Statement

Folio

16K

pocztówki

fiszki

Języki i Emulacje



standardowe języki drukarki PCL 5C

PCL 6 (XL 3.0)

XPS

SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)

PDF (1.7)

emulacja PostScript 3

czcionki i znaki 87 czcionek PCL

80 czcionek PostScript

PCL Bitmap

OCR-A/B

Kody kreskowe USPS ZIP

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak

wireless - druk przez WiFi nie (opcja)

NFC nie

standardowe rozwiązania komunikacyjne USB (2.0 Hi-Speed)

Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)

USB Host (2.0)

opcjonalne rozwiązania komunikacyjne Wireless (IEEE802.11a/b/g/n)

drukowanie z chmury tak

drukowanie z urządzeń mobilnych tak (Google Cloud Print)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 23 kg

waga w opakowaniu ok. 25 kg

szerokość produktu 427 mm

głębokość produktu 571 mm

wysokość produktu 279 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %

max 80 %

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 17 °C

max 27 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (220-240V)

zużycie energii średnio 670 W

Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1

x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7

x64, Windows Vista, Windows Vista x64, 

Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows

Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server

2008 x64

Mac OS OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8

UNIX Linux PPD

Zawartość Opakowania

hardware Drukarka C532dn, Podręczniki, startowy pojemnik na

toner x 4 do 2000 stron, bęben światłoczuły x 4, przewód

zasilania, DVD-ROM

Inne

panel sterowania Wyświetlacz LCD

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji

na stronie www.okiwarranty.com/3year) - u klienta
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