
C5750/C5950

Kolorowy i czarno-biały druk w formacie A4 
zapewnia wymagającym grupom roboczym 
przewagę nad konkurencją

Nowe, wydajne urządzenia z serii C5000 są dosko-
nałym rozwiązaniem dla firm, które chcą pracować 
bardziej wydajnie, drukować bardziej profesjonalnie 
i utrzymywać ścisłą kontrolę nad kosztami.

Urządzenia z serii C5000 zaprojektowano, mając  
na względzie to, że każdy zespół ma odmienne 
potrzeby w zakresie drukowania.  
Model C5750 jest przeznaczony dla zespołów,  
które wymagają dużych nakładów, niskich kosztów 
i druku czarno-białego z niewielkim udziałem 
kolorowego, podczas gdy odbiorcy modelu C5950 
będą drukować przede wszystkim  
w kolorze. Urządzenia te można rozbudować  
o dodatkowe podajniki papieru, duplex (moduł 
druku dwustronnego), jak również funkcję 
bezpiecznego druku. 

Oba modele cechuje harmonijne połączenie sprzętu, 
materiałów eksploatacyjnych oraz bezpłatnego 
oprogramowania, a także standardowa obsługa 
języków PCL/PostScript. Umożliwia  
to drukowanie z większej liczby aplikacji i łatwiejszy 
druk plików PDF.

Seria C5000. Drukarki o wydajności odpowiedniej 
do potrzeb. Najszybsze, najbardziej profesjonalne 
drukarki dla firm.

•  Wiodąca w tej klasie szybkość druku  
– 32 strony na minutę (str./min) w czerni  
i do 26 str./min w kolorze.

•  Czas wydruku pierwszej strony czarno-białej  
– zaledwie 8 sekund; strony kolorowej – 11 
sekund.

•  Technologia wielopoziomowa ProQ2400 oraz 
toner High Definition zapewniają dokładniejsze 
odwzorowanie szczegółów, większą głębię 
kolorów, mniejszą ziarnistość i wrażenie połysku.

•  System zarządzania kolorami Graphic Pro 
dostarcza narzędzia do pobierania profilów 
kolorów na dysk twardy drukarki w celu 
dokładnego dopasowania kolorów.

Większe możliwości druku we własnym zakresie
•  Papier o gramaturze 64-203 g/m2, w formatach 

A6-A4 i banery do 1,2 m długości.
•  Dostarczane bezpłatnie oprogramowanie Template 

Manager umożliwia kreatywne opracowanie 
wydruków przygotowywanych we własnym 
zakresie.

•  Moduł automatycznego druku dwustronnego 
umożliwia drukowanie broszur, zmniejsza zużycie 
papieru i zapewnia oszczędność miejsca.

•  Podajniki papieru, mieszczące do 930 arkuszy, 
zapewniają dłuższą pracę bez interwencji 
użytkownika.

Atrakcyjny druk kolorowy. Pełna kontrola.

•  Print Control to zaawansowane narzędzie 
sieciowe do zarządzania kosztami druku. Program 
prowadzi rejestr wydruków, automatycznie oblicza 
koszty drukowania i umożliwia ograniczenie 
dopuszczalnej liczby wydruków kolorowych 
i czarno-białych, sporządzanych przez 
poszczególnych użytkowników i grupy.

•  Użytkownicy mogą łatwo zabezpieczać poufne 
dokumenty dzięki takim użytecznym funkcjom,  
jak ochrona hasłem.

Prosta obsługa
•  Łatwa wymiana materiałów eksploatacyjnych  

oraz użyteczny wskaźnik poziomu zużycia tonerów  
na wyświetlaczu LCD.

•   Duża pojemność pojemników z czarnym  
tonerem ogranicza koszty eksploatacji  
i konieczność interwencji użytkowników.

•  Koszty druku w czerni są zbliżone  
do tych uzyskiwanych na wielu 
monochromatycznych urządzeniach.

•  Funkcja automatycznej kalibracji kolorów 
zapewnia stałe odwzorowanie kolorów przez cały 
okres użytkowania drukarki.

•  Dzięki zastosowaniu funkcji Tryb Foto  
można uzyskać znakomitą, fotograficzną jakość 
nawet na zwykłym papierze biurowym.

SERIA C5000 W SKRÓCIE

• Standard    • Opcja

C5750n C5750dn C5950n C5950dn C5950dtn C5900cdtn  
Szybkość druku w kolorze (A4) 22 str./min 26 str./min

Szybkość druku w czerni (A4) 32 str./min

Język drukarki PCL/PostScript

Jakość druku Technologia wielopoziomowa ProQ2400 i toner High Definition

Pamięć 256 MB

Współpraca z siecią 10/100 GB •
Duplex (moduł druku dwustronnego) • • • •

Drugi  podajnik papieru  
(do 930 arkuszy maksymalnej 
pojemności podajników)

• •

Szafka • •
Dysk twardy • 40 GB



C5750/C5950 - kolorowe i czarno-białe drukarki laserowe LED A4

Informacje dotyczące materiałów eksploatacyjnych: aby zagwarantować niezawodność drukarki i jej pełną funkcjonalność zaprojektowano ją w taki sposób, by działała tylko z oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi 
firmy OKI Printing Solutions. Można je rozpoznać po znaku firmowym OKI. Inne materiały eksploatacyjne mogą nie współpracować prawidłowo z drukarką, nawet jeśli oznaczone są jako "zgodne" z danym modelem. Jeśli 
toner nie współpracuje prawidłowo z drukarką, może spowodować pogorszenie wydajności pracy drukarki i jakości wydruków. 

C5750n C5750dn C5950n C5950dn C5950dtn C5950cdtn
Kod produktu 01212701 01212801 01213101 01213201 01213301 01213401
Szybkość i wydajność Szybkość druku A4 22 str./min w kolorze, 32 str./min w czerni 26 str./min w kolorze, 32 str./min w czerni

Czas pierwszego wydruku 8 sekund w czerni, 11 sekund w kolorze 8 sekund w czerni, 9 sekund w kolorze
Czas nagrzewania Maksymalnie 60 sekund od momentu włączenia zasilania i do 45 sekund od momentu wyjścia z trybu oszczędzania energii
Procesor 500 MHz

Jakość druku Rozdzielczość Technologia wielopoziomowa ProQ2400, 1200 x 600 dpi
Funkcje dodatkowe Automatyczna kalibracja kolorów, funkcja Tryb Foto dostępna w sterowniku drukarki (nie dotyczy sterowników dla komputerów Macintosh i języka PostScript)

Czcionki Czcionki drukarki 87 skalowalnych czcionek PCL , 136 czcionek PostScript; czcionki bitmapowe PCL. OCR-A/B; kody kreskowe USPS
Zgodność Języki drukowania PCL6(XL3.0) i PCL5c, PostScript 3 (emulacja). Emulacje drukarek 

igłowych (IBM-PPR, EPSON-FX)
PCL6(XL3.0) i PCL5c, PostScript 3 (emulacja). Emulacje drukarek 
igłowych (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF Direct Printv1.5

Interfejsy Hi-Speed USB, 10/100-TX Ethernet oraz dwukierunkowy port równoległy IEEE 1284
Zgodność z systemami 
operacyjnymi

DOS / Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 for x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit) 
/ Mac OS X PowerPC 10.2.8 lub nowsza wersja / Mac OS X Intel 10.4.4 lub nowsza wersja *

Obsługa kodów kreskowych Obsługa kodów kreskowych z sumą kontrolną
Oprogramowanie 
dołączone do drukarki

Color Correct, Oki LPR (tylko dla Windows), PrintSuperVision.net (tylko dla Windows), Swatch Utility, Template Manager 2006  
(tylko dla Windows), Web Driver Installer (tylko dla Windows), WebPrint (tylko dla Windows), Print Control Server (tylko dla Windows), Print 

Control Client, Storage Device Manager2 (tylko dla Windows), Gamma Utility, Profile Assistan **
Pamięć Wbudowana pamięć RAM 256 MB

Maksymalna pamięć RAM 768 MB
Dysk twardy 40 GB (opcja)

Obsługa papieru Pojemność podajnika 1 300 arkuszy 80 g/m2. Formaty papieru: A4, A5, B5, A6.
Pojemność podajnika 2 
(opcja) 530 arkuszy 80 g/m2. Formaty papieru: A4, A5, B5.

Pojemność podajnika 
uniwersalnego

100 arkuszy 80 g/m2. Formaty papieru: A4, A5, B5, A6, koperty 10 (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), etykiety (Avery 7162, 7664, 7666) 
rozmiar niestandardowy (do 1 200 mm długości, w tym banery), 50 folii

Gramatura papieru  
w podajniku 1 64 – 120 g/m2

Gramatura papieru  
w opcjonalnym podajniku 2 64 – 176 g/m2

Gramatura papieru  
w podajniku uniwersalnym 75 – 203 g/m2

Druk dwustronny (duplex) Opcjonalnie Standardowo Opcjonalnie Standardowo
  Formaty papieru do druku 
dwustronnego  A4, A5, B5, możliwość indywidualnego definiowania formatu: szerokość 148 - 215,9 mm. Długość 210 - 355,6 mm.

Gramatura papieru przy druku 
dwustronnym 75 - 105 g/m2

Taca odbiorcza 250 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu, 100 arkuszy stroną zadrukowaną do góry, 80 g/m2

Środowisko pracy Temperatura/wilgotność 
(praca) 10°C - 32°C (zalecane 17°C - 27°C) / od 20% do 80% wilgotności względnej (zalecana 50% - 70%)

Temperatura/wilgotność 
(przechowywanie) Od -10°C do 43°C, od 10% do 90% wilgotności względnej

Wymagane zasilanie Napięcie zasilania Jednofazowe 220-240 V, częstotliwość 50/60 Hz +/-2%
Zużycie energii elektrycznej Typowe 490 W, maksymalne 1 200 W, w trybie gotowości 100 W (średnio), w trybie oszczędzania energii <17 W

Głośność Podczas pracy: do 55,6 dB(A), w stanie czuwania 37 dB(A), w trybie oszczędzania energii: prawie bezgłośnie
Wymiary
(wys. x szer. x gł. )

339,5 mm x 400 mm 
(max 435 mm)  

x 528 mm  
(max 563,5 mm)

339,5 mm x 400 mm 
(max 435 mm)  

x 621 mm

339,5 mm x 400 mm 
(max 435 mm)  

x 528 mm  
(max 563,5 mm)

339,5 mm x 400 mm 
(max 435 mm)  

x 621 mm

486,5 mm x 400 mm 
(max 435 mm)  

x 621 mm

911,5 x 400 mm  
(max 533 mm)  

x 621 mm

Waga ***  Około 26 kg  Około 29 kg  Około 26 kg  Około 29 kg  Około 36 kg  Około 51 kg
Obciążalność Obciążalność maksymalna 60 000 stron/miesiąc

Obciążalność średnia 1 500 – 5 000 stron/miesiąc
Gwarancja 24 miesiące, naprawa w ciągu 24 h w miejscu instalacji lub sprzęt zastępczy, wieczysta gwarancja na listwę LED
Akcesoria Druk dwustronny (duplex) Opcja 

(43347502) Standard
Opcja 

(43347502) Standard

Pamięć 256 MB (01182901) lub 512 MB (01182902)
Podajnik 2 Opcja (43347602) Standard
Dysk twardy 40 GB (01184501)
Szafka Opcja (09004619) Standard

Opis Wydajność* (liczba stron) Kod produktu 
Toner czarny 8 000 43865708 43865724
Tonery kolorowe 2 000 każdy Cyan: 43872307 / Magenta: 43872306 

/ Żółty: 43872305 –

 6 000 każdy – Cyan: 43865723 / Magenta: 43865722 / Żółty: 43865721
Bęben światłoczuły 20 000 stron A4 (przy 

wydrukach 3-stronicowych)
Czarny: 43870008 Cyan: 43870007    

Magenta: 43870006  Żółty: 43870005
Czarny: 43870024  Cyan: 43870023  Magenta: 43870022  Żółty: 43870021

Pas transferu 60 000 stron A4 (przy 
wydrukach 3-stronicowych)

43363402

Zespół utrwalający 60 000 stron A4 43853103

  *    Informacje na temat najnowszych wersji sterowników znajdują się na stronie: www.oki.pl.
 **    Wymagany jest dysk twardy.  

 *** Wraz z wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi.

* Wszystkie tonery – przy pokryciu 5% powierzchni A4. Tonery dostarczane z drukarką są o zmniejszonej pojemności. 
  Wszystkie bębny: średnia wydajność dla formatu A4.

  Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone.
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Oki Systems (Polska) Sp. z o.o.
Ul. Leszno 14
01-192 Warszawa
Tel.: 0 22 535 69 99
Fax: 0 22 535 69 98
www.oki.pl

Drukarki 
kolorowe

Drukarki 
czarno-białe

Urządzenia 
wielofunkcyjne Faksy Drukarki 

igłowe

®

OKI Printing Solutions jako partner ENERGY STAR 
gwarantuje, że produkt ten spełnia wymogi 
związane z wykorzystaniem energii.


