
C821 - specyfikacja techniczna

Czego oczekujesz od drukarki kolorowej dla grup 
roboczych? Przystępnej ceny? Dużych szybkości 
drukowania? Świetnego koloru? Szybkiego 
przetwarzania? Doskonałej niezawodności? Teraz 
możesz mieć urządzenie, którego specyfikacja 
dokładnie spełnia Twoje potrzeby.

C821 jest wysokiej jakości kolorową drukarką, 
która w obudowie, zajmującej mniej miejsca niż 
wszystkie porównywalne urządzenia A3, dostarcza 
sprawdzoną niezawodność i druk w kolorze  
z szybkością 22 stron na godzinę.

Jeśli regularnie potrzebujesz drukować w formacie 
A3, lecz nie chcesz wydawać pieniędzy na 
specjalne urządzenie do druku A3, rozwiązaniem 
jest drukarka C821. C821 jest doskonałą drukarką 
do tworzenia dokumentów biurowych A4, 
plakatów, wydruków próbnych, broszur i innych 
dokumentów formatu A3 bogatych w elementy 
graficzne, za możliwie najniższą cenę.

Wyśmienita jakość druku

Specjalnie opracowany toner High Definition  
i bęben światłoczuły zapewniają precyzyjne detale, 
żywe kolory i stylowe, błyszczące wykończenie. 
Automatyczna kalibracja gwarantuje jednolite 
wydruki, od pierwszej do ostatniej strony; drukarka 
w standardzie wyposażona jest w system Graphic 
Pro i obsługuje PCL/PostScript.

g  Jakość druku ProQ2400, rozdzielczość 1200 x 
600 dpi zapewniająca gładkie przejście tonalne

g  Ustawienie obróbki fotografii (Photo Enhance), 
zapewniające ostre obrazy o fotograficznej 
jakości

g  Automatyczna kalibracja koloru i gęstości przy 
uruchomieniu i po zaprogramowanym czasie

g  Wbudowany system Graphic Pro zapewnia 
dopasowanie kolorów oparte na profilach ICC 

g  Obsługa PCL i PostScript zapewniająca 
możliwość druku z szerokiej gamy aplikacji  
i łatwiejsze drukowanie plików PDF

Doskonała elastyczność obsługi nośników

Możesz drukować dokumenty w formacie od kartki 
pocztowej do pełnowymiarowych banerów i na 
każdym nośniku, od cienkiego papieru do kartonu 
o wysokiej gramaturze. Dostępna jest funkcja 
drukowania dwustronnego. Można również łatwo 
zwiększyć pojemność podajników papieru w celu 
dłuższego drukowania bez przerw.

g  A6 do A4 i banery o długości do 1,2 m

g  Druk na papierze o gramaturze od 64 do  
220 g/m2

g  Standardowa pojemność 400 arkuszy papieru, 
powiększana do 1460 arkuszy

Niespotykana wartość dodana

W standardzie dostarczane są trzy potężne 
programy użytkowe, które pomagają monitorować 

drukarkę, kontrolować koszty i decydować  
o dostępie do opcji druku w kolorze. Ponadto, 
otrzymujesz popularny program Template Manager 
– do łatwego tworzenia papeterii biurowej i innych 
dokumentów.

g  Program Print Control - do monitorowania 
użytkowania drukarki i kontroli kosztów

g  Program PrintSuperVision - do monitorowania  
i zarządzania wszystkim drukarkami za pomocą 
przeglądarki internetowej

g  Program Colour Access Policy Manager - do 
kontroli dostępu członków zespołu do druku  
w kolorze

Doskonała niezawodność

W drukarce C821 zastosowano niezawodną 
cyfrową technologię LED z mniejszą liczbą 
ruchomych elementów, trwalsze podzespoły, 
płaską ścieżkę papieru i solidną konstrukcję.

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

g  Trwałe elementy i solidna konstrukcja

Dla wydajnych aplikacji drukujących 
dokumenty A3 bogate w elementy graficzne,  
z najwyższą opłacalnością

Dostępne wersje:  
C821n
sieć
C821dn 
dupleks, sieć

A4/A3 a

Zakres obsługiwanych nośników a

Kolorowa, czarno-biała a

Drukowanie a

1- 10 użytkowników a
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Akcesoria (numery katalogowe)
Zespół drukowania 

dwustronnego 43226003 (standard w C821dn) 

Pamięć 256MB: 01182901; 512MB: 01182902
Twardy dysk 40 GB: 01207701

2. podajnik papieru 44016213
3. podajnik papieru 44016213

Szafka pod drukarkę 44153703

Materiały eksploatacyjne (numery katalogowe)
Kasety z tonerem*

(7 000 stron) Czarny: 44643004

Kasety z tonerem*
(7 300 stron) Cyjan: 44643003; Magenta: 44643002; Żółty: 44643001

Bęben światłoczuły**
(do 20 000 stron)

Cyjan: 44064011; Magenta: 44064010; Żółty: 44064009 
Czarny: 44064012

Pas transferu:
(80 000 stron) 43449705

Zespół utrwalający
(100 000 stron) 43529405

*Toner: Wydajność stron A4 zgodnie z normą ISO/ISC 19798. Drukarka dostarczana z tonerem  
  na 2 300 stron.
**Bęben: Średnia liczba wydrukowanych stron A4 w trybie jednostronnym, z podajnika 1.

Drukarka

Szybkość drukowania A4: 22 str./min (druk kolorowy), 32 str./min (druk czarno-biały);  
A3: 12 str./min (druk kolorowy) 17 str./min (druk czarno-biały)

Czas pierwszego wydruku 11,5 s (kolor), 9,5 s (czarno-biały)

Czas rozgrzewania Do 90 s od włączenia zasilania i do 75 s od wyjścia z trybu 
oszczędności energii

Szybkość procesora PowerPC750CL 700 MHz   

Interfejs i oprogramowanie

Złącza Hi-Speed USB, 10/100-TX Ethernet i IEEE 1284 dwukierunkowe 
równoległe

Języki drukowania PCL 6 (XL3.0) and PCL5c, emulacja PostScript 3, SIDM  
(IBM-PPR, EPSON-FX), PDF Direct Print v1.5

Kompatybilność  
z systemami operacyjnymi1

Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional 
x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Server 2008 (32-bit i 64-
bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit i 64-bit) / 7 (32-bit i 
64-bit); Mac OS X 10.3.9 to 10.6.3

Zaawansowana technologia 
sieciowa i bezpieczeństwo

Autoryzacja IPv6, 802.1x, SNMP V3, szyfrowanie SSL3/TLS 
HTTPS, bezpieczne drukowanie2, bezpieczne usuwanie2, 
szyfrowanie danych2, filtrowanie MAC, filtrowanie IP

Zestaw programów  
użytkowych1

Color Correct, OKI LPR3, PrintSuperVision.net3, PrintSuperVision 
Multiplatform3, Swatch Utility, ICC Profiles3, Template Manager3, 
Web Driver Installer3, WebPrint3, Print Control Server3, Print 
Control Client, Print Control Report Tool, Storage Device 
Manager2 i 3, Gamma Utility, Profile Assistant2, PDF Direct Utility, 
Color Access Policy Manager3

Charakterystyka ogólna

Pamięć Standardowa pamięć RAM: 128MB; Maksymalna pamięć RAM: 
768MB; Opcjonalny dysk twardy: 40 GB

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 do 240 VAC, 50/60 Hz +/-2%

Zużycie energii Tryb pracy: 570 W; Maks.: 1350 W; Tryb gotowości: 200 W;  
Tryb oszczędności energii: <17 W

Poziom hałasu Tryb pracy: Nie przekracza 54dB(A); Oczekiwanie: Nie przekra-
cza 37 dB(A); Tryb oszczędności energii: Poziom tła

Wymiary  
(wys. x szer. x głęb.) C821n: 345 x 485 x 579 mm; C821dn: 345 x 485 x 634mm

Masa4 C821n: około 36 kg; C821dn: około 40 kg

Obciążenie Maksymalnie: 75 000 stron miesięcznie  
Zalecane: 1500 do 5000 stron miesięcznie

Gwarancja 3 lata5

Nr katalogowe produktów C821n: 01289001; C821dn: 01289101

1 Najnowsze wersje sterowników i kompatybilność z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału OKI Printing Solutions;2 Wymagany dysk twardy;3 Wyłącznie Windows; 
4 Obejmuje wszystkie materiały eksploatacyjne; 5 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.

Drukarki kolorowe i mono C821

Podawanie papieru

Pojemność papieru Podajnik 1: 300 arkuszy 80 g/m2;  
Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 80 g/m2 

Pojemność opcjonalnych 
podajników papieru

Podajnik 2: 530 arkuszy 80 g/m2;  
Podajnik 3: 530 arkuszy 80 g/m2

Maksymalna pojemność 1 460 arkuszy 80 g/m2 

Format papieru

Podajnik 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; Podajnik 2/3: A3, A4, A5, 
B4, B5; Podajnik uniwersalny: A3, A4, A5, B4, B5, A6; 10 
koperty (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5); naklejki (Avery 
7162, 7664, 7666), format niestandardowy (długość do 1200 
mm w tym banery); Drukowanie dwustronne: A3, A4, A5, B4, 
B5; format niestandardowy: Szerokość 148,5-297mm x Długość 
182-431,80mm

Gramatura papieru
Podajnik 1: 64 do 120 g/m2; Podajnik 2/3: 64 do 176 g/m2;  
Podajnik uniwersalny: 64 do 220 g/m2;   
Drukowanie dwustronne: 64 do 105 g/m2

Zespół drukowania  
dwustronnego Standard: C821dn; Opcja: C821n

Odbiornik papieru 250 arkuszy zadrukiem do dołu, 100 arkuszy zadrukiem do 
góry; 80 g/m2 

OKI Printing Solutions Polska
ul. Domaniewska 42
02-672 Warszawa
T +48 (0) 22 44 86 500
F +48 (0) 22 44 86 501
www.oki.pl

© 2010 Oki Europe Ltd. Oki Printing Solutions jest nazwą handlową firmy Oki Europe Ltd. Wersja 1,0 05/2010.
Dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Wszystkie znaki handlowe zastrzeżone.

Jakość druku
Rozdzielczość Technologia wielopoziomowa ProQ2400, 1200 x 600 dpi

Korekta
Automatyczny balans kolorów, obróbka fotografii  
za pośrednictwem sterownika (z wyjątkiem komputerów Mac  
i wszystkich sterowników PostScript)

Kroje pisma

Czcionki drukarki Skalowane: 87 czcionek PCL i 136 czcionek PostScript; czcionki 
bitmapowe PCL, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode

Kod kreskowy Kod kreskowy z obsługą sum kontrolnych

 Po prostu wyjątkowa - 3-letnia gwarancja
 Nasze urządzenia produkowane są zgodnie z najwyższymi normami jakości i technologii, potwierdzonymi w niezależnych testach. 
 Jesteśmy tak pewni wysokiej jakości naszych produktów, że oferujemy Państwo przedłużenie standardowego okresu gwarancji do 3 lat - bezpłatnie! 
 Po zarejestrowaniu produktu przed upływem 30 dni od daty zakupu będą mogli Państwo skorzystać z unikatowej, pełnej oferty. 
Całkowicie opłaconej przez OKI! Dalsze informacje można znaleźć na stronie internetowej www.okiprintingsolutions.co.uk/warranty 
Bez rejestracji produkt podlega standardowej rocznej gwarancji europejskiej.
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