
Wszechstronna czarno-biała i kolorowa 
drukarka A4 dla małych grup roboczych

C130n  

Kompaktowa, ekonomiczna i w pełni gotowa 
do pracy sieciowej, nowa C130n jest doskonałym 
uzupełnieniem małego lub domowego biura. 
Zapewnia szybkie drukowanie czarno-białych 
stron A4 oraz dodatkowo tani, profesjonalny
druk kolorowy i elastyczną obsługę nośników. 
Małe grupy robocze złożone z 2-3 użytkowników 
mogą teraz z łatwością korzystać z druku 
wewnątrz firmy.    

C130n z intuicyjnym interfejsem użytkownika 
LCD jest łatwa do zainstalowania i użytkowania. 
Drukowanie potrzebnych dokumentów 
jest wyjątkowo proste. Ponadto podajniki 
papieru, które mogą być rozbudowane do 700 
arkuszy, ograniczają do minimum interwencje 
użytkownika.    

Dzięki zgodności ze standardem Energy Star 
i opcjonalnej możliwości druku dwustronnego  
emisja dwutlenku węgla i rachunki za energię 
mogą być ograniczone do minimum. 

Ponadto, jeśli skorzystasz z unikatowej, 
trzyletniej gwarancji OKI Printing Solutions 
przekonasz się, że Twoja rozwijająca się firma 
przez  długi czas nie będzie ponosiła żadnych 
kosztów.

Wszechstronna i przystępna
•  Dzięki niskiej cenie i niezawodności zakup
 C130n nie pociąga za sobą żadnego ryzyka.
•  Czołowy panel wyświetlacza LCD i intuicyjny
 interfejs użytkownika gwarantują łatwą
 obsługę.  
•  Kompaktowa obudowa idealnie dostosowana
 do każdego biurka i przestrzeni roboczej.   
•  Szybki druk – 20 czarno-białych
 lub 5 kolorowych stron A4 na minutę. 
•  Elastyczność doboru nośników – możliwość
 stosowania papieru o wyższej gramaturze. 
•  Wydłużona, trzyletnia gwarancja,
 zapewniająca komfort pracy.  

Elastyczność działania
• Pełna gotowość do pracy sieciowej umożliwia
 łatwe łączenie się z innymi użytkownikami
 i dostosowanie do indywidualnych warunków.    
• Opcjonalna druga taca na papier zwiększa
 pojemność wyjściową do 700 arkuszy.  
• Opcja druku dwustronnego idealna
 do produkowania książeczek i broszur.
 Zmniejsza zużycie papieru, oszczędza
 pieniądze i ogranicza ujemny wpływ
 na środowisko.
• Pamięć 256 MB i procesor o szybkości 
 400 MHz zapewniają łatwą realizację nawet
 większych zadań związanych z drukowaniem. 
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C130n: drukarka czarno-biała i kolorowa
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C130n
Numer katalogowy 01264101
Szybkość i wydajność hcyłaib-onrazc nim/.rts 02 ,ezrolok w nim/.rts 54A ukurd ćśokbyzS

hcyłaib-onrazc wókurdyw ukdapyzrp w dnukes 31 ,ezrolok w ydnukes 22 ukurdyw ogezswreip sazC
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Jakość druku Rozdzielcz tib 4 x ipd 006 x 006ćśo
Zgodność Czcionki drukark )SP einzcąływ( ywokserk dok ,LCP iknoiczc enlawolaks 39 zaro tpircstsoP iknoiczc 441i

Języki drukowania PCL5e/c/6 Postscript 3
XT-001/01 tenrehtE ,0.2 z enlibytapmok BSUysjefretnI

Zgodność z systemami 
operacyjnymi1

Windows 2000/XP/XP x64/Vista (32 bit)/Vista (64 bit)/Server 2003/Server 2003 x64/Server 2008/
Server 2008 x64 / Windows 7 (32-bit) / Windows 7 (64-bit); Mac OS X 10.3 – 10.5

Pamięć Wbudowana pamięć RAM 256 MB
Obsługa papieru Pojemność podajników Taca 1:  200 arkuszy  80 g/m2; opcjonalna taca 2:  500 arkuszy 80 g/m2

Formaty papieru Taca 1:   A4, A5, B5, formaty nietypowe 92-216 mm x 184-356 mm; opcjonalna taca 2: A4; opcjonalny druk dwustronny:  A4
Gramatura papieru Taca 1:  60-209 g/m2; opcjonalna taca 2:  60-90 g/m2; opcjonalny druk dwustronny:  60-90 g/m2

ułod od ąnawokurdaz ąnorts yzsukra 001ezcroibdo ikinmejoP
Środowisko pracy Temperatura/wilgotność 

(praca)
10 do 35°C (zalecane od 15 do 25°C)/wilgotność względna 15 do 85% (zalecane 35 do 70%)

Temperatura/wilgotność 
(przechowywanie)

-20 do 40°C, wilgotność względna 10 do 95%

Głośność Podczas pracy: do 50 dB(A), w trybie gotowości: 29 dB (A) lub mniej, w trybie oszczędności energii: cicha
Wymagane zasilanie Zasilanie Zmienny, jednofazowy 220 do 240 V, częstotliwość 50/60 Hz +/-10%

pyTiigrene eicyżuZ owe 510 W, szczytowe 1060 W, w trybie gotowości 200 W (średnio), w trybie oszczędności energii <22 W
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 275 x 396 x 380 mm
Waga2 15,1 kg
Cykl eksploatacyjny Obciążalność drukarki 

(średnia)
300 stron/miesiąc

Gwarancja 3 lata przedłużonej gwarancji po zarejestrowaniu w ciągu 30 dni od daty zakupu3

Akcesoria Druk dwustronn 10844244y
2. taca na papier 44244901

1 Sprawdź dostępność najnowszych wersji sterownika i informacje o zgodności z systemami operacyjnymi na lokalnej stronie WWW OKI Printing Solutions.
2 Wraz ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi.
3 Aby skorzystać z 3-letniej gwarancji, zarejestruj swój produkt online na stronie www.oki.com.pl/gwarancja. Bez zarejestrowania obowiązuje standardowa, ogólnoeuropejska roczna  gwarancja.

Aby zagwarantować niezawodną pracę drukarki i zapewnić jej pełną funkcjonalność zaprojektowano ją w taki sposób,  aby działała tylko z oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi firmy Oki Printing Solutions. 
Można je rozpoznać po znaku firmowym OKI. Inne pojemniki z tonerem 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.

Informacje dot. materiałów eksploatacyjnych:

ywogolatak rN)norts abzcil( ćśonjadyWsipO

Tonery*
2 500

1 500

Bęben 
światłoczuły

Do 45 000 str. czarno-białych 
lub 11 250 kolorowych 44250801

*Toner: przy 5% pokryciu powierzchni A4. Drukarka jest zaopatrzona w toner na 500 stron przy  5% pokryciu. 

Informacje dot. konserwacji
Oryginalne części OKI są poddawane konserwacji i mają zapewnioną gwarancję.

Opis ywogolatak rN)norts abzcil( ćśonjadyW

Zestaw modułu 
utrwalania

96948244norts 000 05 oD

Cyan:  44250723    Żółty:  44250721
Magenta:  44250722      Czarny:  44250724 

Cyan:  44250719    Magenta:  44250718   
Żółty:  44250717 

Oki Systems (Polska) Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 42
02-672 Warszawa
Tel.: 0 22 448 65 00
Faks: 0 22 448 65 01
www.oki.pl
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