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C310dn - dane techniczne

Większość osób zakłada, że drukarka kolorowa 
przeznaczona dla małych grup roboczych o takiej 
szybkości i wydajności nadwyręży ich budżet. 
W rzeczywistości wszystkie zaawansowane 
funkcje, za które spodziewasz się dopłaty, takie 
jak drukowanie dwustronne i wbudowana karta 
sieciowa, są dostarczane w standardzie.

Wynik? Imponująca szybkość drukowania, 
zadziwiająca jakość obrazu, wyjątkowa 
elastyczność obsługi nośników. 

Podejmij się każdej pracy biurowej

Drukarka jest nie tylko wystarczająco szybka, aby 
wykonywać wszystkie zwykłe biurowe zadania 
drukowania lecz zapewnia także doskonałą jakość 
obrazu ze stylowym, błyszczącym wykończeniem, 
nawet na kartonie i specjalnych nośnikach. 
W rezultacie możesz drukować więcej - wszystko 
co chcesz i kiedy chcesz - w tym wysokiej jakości 
materiały promocyjne dla klienta - nie wydając 
pieniędzy w drukarniach.

g Jakość druku ProQ2400,  
 rozdzielczość 1200 x 600 dpi

g A6 do A4 i banery o długości do 1200 mm;  
 karton do 220 g/m2

g Toner Microfine High Definition zapewniający  
 doskonałą jakość druku

g OKI Template Manager ułatwia tworzenie  
 i drukowanie szerokiej gamy dokumentów  
 różnego typu

Więcej i szybciej

Procesor i pamięć zapewniają szybki wydruk 
pierwszej strony i wysoką wydajność, inteligentny 
tryb ECO automatycznie przyspiesza wykonywanie 
niewielkich zadań, zmniejsza zużycie energii, 
a więc oszczędza Twoje pieniądze. Ponadto, 
automatyczne drukowanie dwustronne dostępne 
jest w standardzie a wygodny podajnik uniwersalny 
(MPT) umożliwia druk większych nakładów na 
specjalnych nośnikach.

g Wydruk pierwszej strony w zaledwie   
 9 sekund, szybkość drukowania ciągłego  
 w kolorze do 22 str./min (do 24 str./min  
 drukowania mono)

g Procesor 266 MHz i pamięć 64 MB

g Tryb ECO zwiększa wydajność   
 i zmniejsza zużycie energii

g Automatyczne drukowanie dwustronne   
 zmniejsza zużycie papieru i oszczędza   
 pieniądze

g Standardowy podajnik papieru na 350 arkuszy,  
 w tym podajnik uniwersalny na 100 arkuszy  
 (z możliwością rozszerzenia do 880 arkuszy)

Przyjazna dla biurka

Wymiana materiałów eksploatacyjnych jest szybka 
i prosta a podświetlany wyświetlacz LCD zawsze 
zapewnia wyraźne, aktualne informacje o stanie 
drukarki. Drukarka C310dn bez problemu mieści 
się na dowolnym biurku, co sprawia, że wszystkie 
drukowane dokumenty znajdują się w zasięgu ręki.

g Łatwe do wymiany materiały eksploatacyjne  
 z oddzielnym zespołem bębna, wymagającym  
 rzadszych interwencji użytkownika

g Podświetlany LCD z 2 wierszami x 16 znaków,  
 zapewniający czytelne, aktualne informacje  
 o stanie drukarki

g Zwarta, nisko profilowa budowa umożliwia  
 odbieranie dokumentów z absolutną łatwością

Trwała budowa

Spójrz dokładniej na przemyślany, ergonomiczny 
projekt drukarki C310dn. Zobaczysz, że jest 
wystarczająco mocna, aby wytrzymać nawet 
najbardziej wymagające obciążenia.

g Niezawodna cyfrowa technologia LED,   
 pionierskie rozwiązanie OKI sprawdzone przez  
 ponad 20 lat

g Trwałe elementy i solidna konstrukcja

 

Wyjątkowe funkcje bez dopłaty.

A4 a

Zakres obsługiwanych nośników a

Kolorowa, czarno-biała a

Drukowanie a

1- 5 użytkowników a

Dostępne wersje:  
C310dn
druk dwustronny, 
sieciowa



Materiały eksploatacyjne (numery katalogowe)

Kasety z tonerem*
(3 500 stron) Czarny: 44469803

Kasety z tonerem*
(2 000 stron) Cyjan: 44469706; Magenta: 44469705; Żółty: 44469704 

Bęben światłoczuły**
(do 20 000 stron) 44494202

Pas transferu:
(60 000 stron) 44472202

Zespół utrwalający
(60 000 stron) 44472603

*Toner:  Wydajność stron A4 zgodnie z normą ISO/ISC 19798.  Drukarka dostarczana jest z tonerem na  
   1 000 stron A4.
**Bęben: Średnia wydajność 3 strony na zadanie z podajnika 1 w trybie drukowania jednostronnego.

Drukarka
Szybkość drukowania w 

formacie A4 22 str/min (druk kolorowy), 24 str/min (druk czarno-biały)

Czas pierwszego wydruku 9 s (kolor), 8,5 sekund (czarno-biały)

Czas rozgrzewania Do 60 s od włączenia zasilania i do 32 s od wyjścia z trybu 
oszczędności energii

Szybkość procesora 266 MHz   

Interfejs i oprogramowanie
Złącza USB 2.0 High Speed, 10/100 TX Ethernet

Języki drukowania Układ przetwarzania w komputerze z systemem Windows/Mac

Sieć i protokoły

Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane przez kartę 
Ethernet 10/100BaseTX z wewnętrznym serwerem interneto-
wym dla drukarki oraz konfiguracją i zarządzaniem sieciowym. 
TCP/IP: ARP, IP, ICMP, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), 
BOOTP, DHCP, SNMPv1, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, 
SMTP, SNTP, WSDPrint, LLTD

Kompatybilność z systema-
mi operacyjnymi1

Windows 2000 / XP Home / XP Professional (32-bit i 64-bit) / 
Server 2003 (32-bit i 64-bit) / Server 2008 (32-bit i 64-bit) / 
Server 2008 R2 (32-bit) / Vista (32-bit i 64-bit) / Windows 7 
(32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 do 10.6.2

Zaawansowana technologia 
sieciowa i bezpieczeństwo Filtrowanie IP, filtrowanie MAC

Zestaw programów użyt-
kowych1

Template Manager2, Color Correct, OKI LPR2, Color Swatch 
Utility, Color Access Policy Manager2, PrintSuperVision.net2, 
PrintSuperVision Multiplatform2, Print Control Server2, Print 
Control Client, Print Control Report Tool2, Web Driver Installer2, 
Network Card Setup, Configuration Tool2, ICC Color Profiles2

Charakterystyka ogólna
Pamięć Standardowa pamięć RAM: 64 MB;  

Maksymalna pamięć RAM: 64 MB 

Środowisko pracy

Temperatura pracy/wilgotność: 10°C do 32°C  
(17°C do 27°C zalecana)/wilgotność zalecana 20% do 80%  
(zalecana wilgotność względna 50% do 70%)

Temperatura przechowywania/wilgotność: -10°C do 43°C, 
wilgotność względna 10% do 90%

Zasilanie Jednofazowe 220-240 VAC, 50/60 Hz +/-2%

Zużycie energii Tryb pracy: 480 W; Maks: 1170 W; Tryb gotowości: 80 W;   
Tryb oszczędności energii: <9,5 W

Poziom hałasu Tryb pracy: <54 dB(A); Oczekiwanie: 37dB(A);  
Tryb oszczędności energii: Niesłyszalny

Wymiary  
(wys. x szer. x głęb.) 242 x 410 x 504mm

Masa3 22 kg

Obciążenie Maksymalnie: 45000 stron miesięcznie  
Zalecane: Do 5000 stron miesięcznie

Gwarancja 3 lata4

Nr katalogowe produktów C310dn: 44346004

1 Najnowsze wersje sterowników i kompatybilność z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału OKI Printing Solutions; 2 Wyłącznie Windows; 3 Obejmuje wszystkie materiały 
eksploatacyjne; 4 Aby skorzystać z 3-letniej gwarancji, zarejestruj swój produkt online na stronie www.oki.com.pl/gwarancja w ciągu 30 dni od zakupu sprzętu. Bez zarejestrowania obowiązuje standardowa, 
ogólnopolska 24-miesięczna gwarancja.

Informacja o materiałach eksploatacyjnych: W celu zabezpieczenia drukarki oraz zapewnienia maksymalnego wykorzystania wszystkich funkcji urządzenia, niniejszy model przystosowany jest do działania 
wyłącznie z tonerami OKI Printing Solutions. Tonery można rozpoznać po znaku handlowym OKI. W przypadku zastosowania innej kasety z tonerem, mimo oznaczenia, że jest ona kompatybilna, urządzenie może 
nie działać wcale lub działać z obniżoną wydajnością i jakością druku.

Drukarka kolorowa OKI C310dn

Podawanie papieru

Pojemność papieru Podajnik 1: 250 arkuszy 80 g/m2;   
Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 80 g/m2 

Pojemność opcjonalnego 
podajnika papieru Podajnik 2: 530 arkuszy 80 g/m2

Maksymalna pojemność 880 arkuszy 80 g/m2 

Format papieru

Podajnik 1: A4, A5, B5, A6; Podajnik 2: A4, A5, B5; 
Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6, koperty (C5, DL, Com-9, 
Com-10, Monarch), Index Card (3” x 5”) (75 x 125mm),  
Photo Size (4” x 6”, 5” x 7”) (100 x 150mm, 125 x 175mm),  
format niestandardowy (długość do 1200 mm w tym banery);  
Drukowanie dwustronne: A4, A5, B5

Gramatura papieru Podajnik 1/2: 64 do 176 g/m2; Podajnik uniwersalny: 64 do 
220 g/m2; Drukowanie dwustronne: 64 do 176 g/m2

Odbiornik papieru Zadrukiem do dołu: 150 arkuszy 80 g/m2;  
Zadrukiem do góry: 100 arkuszy 80 g/m2
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Jakość druku

Rozdzielczość Technologia wielopoziomowa ProQ2400, 1200 x 600 dpi,  
600 x 600 dpi

Korekta Automatyczny balans kolorów, obróbka fotografii  
za pośrednictwem sterownika

Akcesoria (numery katalogowe)
2. podajnik papieru 44472102


