
Drukarki z serii C3450 wyznaczają standardy 
nabiurkowych drukarek kolorowych. Te zadzi-
wiająco małe drukarki cechuje największa  
w tej klasie szybkość druku oraz udowodniona 
niezawodność, dzięki którym każda firma może 
zwiększyć swoją wydajność. 
Model C3450. Z łatwością poradzi sobie  
z codziennymi zadaniami i zadowoli najbardziej 
wymagających użytkowników. Zróbcie dla niej 
miejsce na biurku. 

Większa szybkość druku to zwiększona wydajność.
Drukarka C3450 drukuje z szybkością 16 stron  
na minutę w kolorze oraz 20 stron na minutę  
w czerni, czyli do dwóch razy szybciej niż inne 
porównywalne drukarki. Model ten nie ma sobie 
równych także pod względem czasu pierwszego 
wydruku, oferując szybkość dwukrotnie większą 
niż inni producenci. Tak w przypadku druku 
pojedynczego arkusza, jak i długiego dokumentu, 
model C3450 świetnie się sprawdza, przyczyniając 
się do zwiększenia wydajności pracy w biurze. 
Bez czekania. Bez problemów. Po prostu szybkie, 
wysokiej jakości wydruki w kolorze lub czerni  
na żądanie.

Odwzorowanie kolorów, które robi wrażenie.
Unikalna technologia wielopoziomowa ProQ2400 
w połączeniu z tonerem drobnoziarnistym High 
Definition zapewnia najlepszą w tej klasie jakość.
Zostały one opracowane wspólnie tak, by dać 
lepsze odwzorowanie szczegółów, większą głębię 
barw, zredukować ziarnistość oraz zwiększyć 
wrażenie połysku. 

Funkcja automatycznej kalibracji kolorów zapewnia 
stałe odwzorowanie kolorów przez cały okres 
użytkowania drukarki. 
Nic, tylko usiąść wygodnie i podziwiać 
zdumiewające rezultaty. 

Większa kreatywność. Większe możliwości. 
Ta wyjątkowa drukarka nabiurkowa wprowadza  
do wydruków firmowych nowy wymiar 
kreatywności i profesjonalizmu. Jej elastyczność 
pozwala na drukowanie w typowym biurze 
większości materiałów firmowych i promocyjnych, 
na papierze o gramaturze do 203 g/m2 oraz 
banerach długości do 1200 mm. Model C3450 
został wyposażony w szereg kluczowych funkcji, 
ułatwiających druk w biurze. 
Oprogramowanie Template Manager 2006 
udostępnia łatwe w użyciu szablony wydruków 
na rozmaitych nośnikach, w tym wizytówek, 
etykiet adresowych, etykiet na płyty CD i banerów. 
Ponadto oprogramowanie automatycznie dobiera 
ustawienia drukarki.

Stworzona z myślą o spełnianiu codziennych 
wymagań.
Jako specjaliści w dziedzinie materiałów 
drukowanych cieszymy się opinią producentów 
niezawodnych drukarek. Model C3450 jest  
na to dowodem. Będzie działać bezawaryjnie, 
spełniając wymagania grupy roboczej. Dzięki 
wielokrotnie nagradzanej jednoprzebiegowej 
technologii LED, drukarka ta szczyci się 
obciążalnością do 35 000 stron na miesiąc. 

Wyposażona w mniejszą liczbę ruchomych części 
niż urządzenia laserowe, ta solidnie zbudowana 
drukarka oferuje sprawdzoną niezawodność. 
Jednoprzebiegowe prowadzenie papieru zapewnia 
większą szybkość druku, ogranicza zacięcia  
i pomaga w obsłudze różnego rodzaju nośników. 
W efekcie biuro ma zapewniony niczym  
nie zakłócony druk, przez cały dzień, każdego dnia. 

Kontrola wykorzystania drukarki i kosztów  
z tym związanych.
Model C3450 nadaje dokumentom profesjonalny 
wygląd, jednocześnie pozwalając ściśle 
kontrolować koszty. W cenę drukarki C3450 
wliczono dwa rodzaje oprogramowania 
przeznaczone wyłącznie do zarządzania drukiem 
i kosztami. Jedno z nich – PrintSuperVision 
– pomaga administratorom sieci zarządzać 
stanem drukarek oraz poziomem materiałów 
eksploatacyjnych. Drugie – Print Control – potrafi 
monitorować i zarządzać kosztami wydruków.  
Takie oprogramowanie może zapobiec użytkowaniu 
drukarki przez osoby nieupoważnione, a tym 
samym uniknąć niepotrzebnych kosztów.

C3450

Najszybsza, profesjonalna  
nabiurkowa drukarka kolorowa

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA MODELU C3450

C3450n

Szybkość w kolorze (A4) 16 str./min 

Szybkość w czerni (A4) 20 str./min

Formaty papieru A4, A5, A6, baner

Pojemność podajnika papieru 250

Typ Drukarka nabiurkowa

Druk dwustronny (duplex) Ręczny (tylko Windows)

Języki drukowania Windows/Mac



Kolorowa i czarno-biała drukarka C3450
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C3450n

Numer seryjny 01219401

Szybkość i wydajność Szybkość druku A4 16 stron/min w kolorze, 20 stron/min w czerni

Czas pierwszego wydruku 10 sekund w czerni, 12 sekund w kolorze

Czas nagrzewania do 60 sekund od momentu włączenia zasilania i 40 sekund od momentu wyjścia z trybu oszczędzania energii

Procesor 200 MHz

Jakość druku Rozdzielczość Wielopoziomowa technologia ProQ2400, 1200 x 600 dpi

Funkcje dodatkowe Automatyczna kalibracja kolorów, funkcja Tryb Foto dostępna w sterowniku drukarki

Zgodność Języki drukowania Windows/Mac 

Interfejsy Hi-Speed USB i 10/100-TX Ethernet

Zgodność z systemami  
operacyjnymi*

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

Oprogramowanie narzędziowe** 2 Color Correct, Color Swatch, Template Manager 2006 (tylko Windows), OKI LPR (tylko Windows), Status Monitor (tylko Windows), 
Printer Menu Utility (tylko Mac), Network Set Up, PrintSuperVision & Print Control (do pobrania ze strony internetowej OKI)

Pamięć Standardowa 32 MB

Maksymalna 288 MB 288 MB

Podawanie papieru Pojemność podajnika 1 250 arkuszy po 80 g/m2. Formaty papieru: A4, A5, B5, A6.

Pojemność podajnika  
uniwersalnego

Formaty papieru: A4, A5, B5, A6, koperty (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), Etykiety (Avery 7162, 7664, 7666),  
rozmiar niestandardowy (maksymalna długość 1200 mm, w tym banery ***)

Gramatura papieru w podajniku 1 64 – 120 g/m2

Gramatura papieru w podajniku 
uniwersalnym 75 – 203 g/m2

Druk dwustronny (duplex) Ręczny (tylko Windows)

Formaty papieru do druku 
dwustronnego

A4, A5, B5, Formaty niestandardowe: szerokość 148 x 215,9 mm długość 210 x 355,6 mm

Gramatura papieru przy druku 
dwustronnym 75 – 105 g/m2

Taca odbiorcza 150 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu (80 g/m2), 1 arkusz stroną zadrukowaną do góry

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

Temperatura/wilgotność 
(przechowywanie) -10°C do 43°C, 10% do 90% RH

Wymagane zasilanie Napięcie zasilania Jednofazowe 220-240 V, częstotliwość 50/60 Hz +/-2%

Zużycie energii elektrycznej Typowe 400 W, maksymalne 980 W, w stanie spoczynku 100 W (średnio), w trybie oszczędzania energii < 14 W

Głośność Podczas pracy: do 51.0 dB(A), w stanie czuwania: 37 dB(A), w trybie oszczędzania energii: prawie bezgłośnie

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 290 mm x 376 mm x 479 mm

Waga**** Około 21 kg

Obciążalność Obciążalność maksymalna 35 000 stron /miesiąc

Obciążalność średnia 500 – 2 000 stron/miesiąc

Gwarancja 24 miesiące, naprawa w ciągu 24h w miejscu instalacji lub sprzęt zastępczy. Wieczysta gwarancja na listwę LED.

Akcesoria Pamięć 64 MB (01110301) lub 256 MB (01110302)

*        Informacje na temat najnowszych wersji sterowników znajdują się na stronie OKI Printing Solutions: www.oki.pl
**     Informacje na temat kompatybilności najnowszych systemów operacyjnych znajdują się na stronie OKI Printing Solutions: www.oki.pl
***   Zaleca się instalację dodatkowej pamięci 64 MB dla pełnego wykorzystania druku banerów 1200 mm.
**** Zawiera wszystkie materiały eksploatacyjne.

Opis Wydajność* (liczba stron) Kod produktu

Toner czarny 1,500 43459436

2,500 43459332

Tonery kolorowe 1,500 Cyjan: 43459435 Magenta: 43459434 Żółty: 43459433

2,500 Cyjan: 43459331 Magenta: 43459330 Żółty: 43459329

Bęben światłoczuły 15 000 stron A4 (przy wydrukach 
3-stronicowych)

Czarny: 43460208 Cyjan: 43460207 Magenta: 43460206 Żółty: 43460205

Pas transferu 50 000 stron A4 (przy wydrukach 
3-stronicowych) 43378002

Zespół utrwalający 50 000 stron A4 (przy wydrukach 
3-stronicowych) 43377003

*  Wszystkie tonery: przy pokryciu 5% powierzchni A4. Tonery dostarczane z drukarką: 500 stron każdy (przy pokryciu 5%).
   Wszystkie bębny: przy typowym użyciu biurowym. 

   Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone.

Informacje dotyczące materiałów eksploatacyjnych: aby zagwarantować niezawodność drukarki i zapewnić 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 drukarki i jakości wydruków.

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

www.okiprintingsolutions.pl
Drukarki 
kolorowe

Drukarki 
czarno-białe

Urządzenia 
wielofunkcyjne Faksowanie Drukarki 

igłowe

®

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


