
C810

Niewielka drukarka kolorowa A3  
zapewnia ogromne korzyści w biznesie

Niezwykle korzystna relacja możliwości do ceny 
drukarki C810 w połączeniu z wyjątkowo małym 
rozmiarem sprawia, że jest to idealna drukarka 
dla firm wymagających większej elastyczności. 

C810 od OKI Printing Solutions.
Niewielkie rozmiary. Ogromny postęp 
w drukowaniu w biznesie. 

Ogromny postęp w relacji między kosztem 
a wydajnością
Teraz już nic nie powstrzyma żadnej firmy przed 
korzystaniem z uroków kolorowego druku 
A3 o wysokiej jakości. Ta bardzo przystępna 
cenowo wysokiej jakości drukarka umożliwia 
tanie drukowanie w kolorze przy zachowaniu 
niskiego kosztu druku czarno-białego. C810 
jest też gotowa do pracy sieciowej, więc jej 
niski koszt druku może jeszcze być rozłożony 
na wielu użytkowników, co zapewnia dodatkowe 
oszczędności. 

Drukarka A3 mniejsza o połowę
Ta kolorowa drukarka A3 wyróżnia się wysoką 
wydajnością, a mimo to jest o połowę mniejsza 
od innych drukarek A3. Jest tak niewielka i cicha, 
że można ją mieć na biurku, co zapewnia 
dodatkową wygodę, a jednocześnie pozwala 
na zaoszczędzenie przestrzeni biurowej. 

Z łatwością drukuje dokumenty o różnej wielkości 
i różnych formatach
Jest tak elastyczna, że może drukować 
w formatach od A6 do A3 na szerokim zakresie 
nośników, od pocztówek do plakatów. 
Zdolność do druku dwustronnego pozwala 
na drukowanie broszur, podczas gdy Template 
Manager 3.0 umożliwia tworzenie profesjonalnie 
wyglądających wewnętrznych dokumentów 
firmowych.

Szybki druk to większa efektywność
Czas wydrukowania pierwszej strony to 
zaledwie 9,5 sekundy, a wysoka szybkość druku 
wynosząca 30 kolorowych i 32 czarno-białe 
strony A4 na minutę pomaga zachować rozmach 
w działalności biznesowej. Zachowanie wysokiej 
efektywności czasowej i konkurencyjności to 
cele, które pragnie osiągnąć każda firma. 

Kolorowa rewolucja
Na każdej kolorowej stronie widoczne są korzyści 
z zastosowania technologii ProQ2400 Multi-
level i wyjątkowo drobnego tonera o wysokiej 
rozdzielczości. Funkcja poprawiania zdjęć (Photo 
Enhance), którą można wybrać za pomocą 
sterownika, pozwala na drukowanie imponująco 
ostrych obrazów o fotograficznej jakości 
na zwykłym papierze biurowym. 

Drukarka, która wyzwala twórczość
Dzięki prostym elementom sterowania i płynnemu 
przepływowi papieru C810 wymaga minimalnej 
uwagi ze strony użytkownika. Zamiast tego 
użytkownicy mogą się skupić na tworzeniu 
wspaniale wyglądających dokumentów za pomocą 
oprogramowania Template Manager 3.0. 

Proste sposoby panowania nad kosztami 
i zużyciem
Opcjonalna, zamykana szafka może zabezpieczyć 
tacę na papier przed nieuprawnionym dostępem. 
Jest to szczególnie użyteczne w obszarach 
wspólnych. Ponadto oprogramowanie 
Print Control umożliwia zarządzanie 
wykorzystywaniem koloru i kosztami druku 
w odniesieniu do poszczególnych użytkowników.  
 

Maksymalizacja wykorzystania czasu 
i wydajności
Dzięki jednoprzebiegowej technologii cyfrowej 
opartej na diodach elektroluminescencyjnych 
(LED) przepływ papieru jest płynny niezależnie od 
rodzaju nośnika. Prosta ścieżka papieru sprawia, 
że wymagana uwaga ze strony użytkownika jest 
minimalna, a sprawny przepływ czynności jest 
zachowany. 



Opis Wydajność (liczba stron) Kod produktu
Tonery* 8000 Cyan: 44059107   Magenta: 44059106   Żółty: 44059105   Czarny: 44059108
Bęben światłoczuły* 20 000 Cyan: 44064011   Magenta: 44064010   Żółty: 44064009   Czarny: 44064012

Pas transferu 80 000 43449705
Zespół utrwalający 100 000 43529405
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Drukarka kolorowa C810

C810n C810dn C810cdtn
Kod produktu 01235301 01235401 01235501

Szybkość i wydajność Szybkość druku A4 30 str./min w kolorze, 32 str./min w czerni
Szybkość druku A3 16 str./min w kolorze, 17 str./min w czerni
Czas pierwszego wydruku 10 sekund w czerni, 9,5 sekundy w kolorze
Czas nagrzewania Do 90 sekund od włączenia i do 75 sekund przy wychodzeniu z trybu oszczędności energii

Procesor PowerPC405 200 MHz

Jakość druku Rozdzielczość Technologia wielopoziomowa ProQ2400, 1200 x 600 dpi

Funkcje dodatkowe Auto Colour Balance, Photo Enhance za pośrednictwem sterownika
Zgodność Język drukowania System drukowania oparty na Windows/Mac Host

Interfejsy Szybki interfejs USB, 10/100-TX Ethernet
Zgodność z systemami operacyjnymi1 Windows 2000/XP Home/XP Professional/XP Professional x64/Server 2003/Server 2003 x64/Vista (32-bit)/Vista (64-bit)/Server 2008/ 

Server 2008 for x64; Mac OS X PowerPC 10.3.0 lub wyższa wersja/OS X Intel 10.4.4 lub wyższa wersja, z OS X 10.5 włącznie

Oprogramowanie  
dołączone do drukarki1

Color Correct, OKI LPR3, PrintSuperVision.net3, Swatch Utility, Template Manager 3.03,
Web Driver Installer3, WebPrint3, Print Control Server3, Print Control Client, Print Control Report Tool3

Pamięć Wbudowana pamięć RAM 128 MB
Maksymalna pamięć RAM 128 MB

Obsługa papieru Pojemność podajnika 1 300 arkuszy 80 g/m2

Pojemność podajnika 2 (opcja) 530 arkuszy 80 g/m2

Pojemność podajnika 3 (opcja) 530 arkuszy 80 g/m2

Pojemność podajnika uniwersalnego 100 arkuszy 80 g/m2

Maks. pojemność papieru  
(z opcjonalnymi podajnikami)

1460 arkuszy 80 g/m2

Formaty papieru Podajnik 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5
Podajnik 2/3: A3, A4, A5, B4, B5

 Podajnik wielofunkcyjny: A3, A4, A5, B4, B5, A6; 10 kopert (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5); etykiety (Avery 7162, 7664, 7666)
Rozmiar niestandardowy (do 1320,80 mm długości, w tym banery).

Druk dwustronny: A3, A4, A5, B4, B5; Rozmiar niestandardowy: szerokość 148 – 297 mm, długość 182 – 431,80 mm

Gramatura papieru Podajnik 1: 64 – 120 g/m2, podajnik 2/3: 64 – 176 g/m2, podajnik uniwersalny: 64 – 220 g/m2,  druk dwustronny: 64 – 105 g/m2

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

Środowisko pracy Temperatura/wilgotność (praca) 10°C – 32°C (zalecane 17°C – 27°C) / 20% – 80% wilgotności względnej (zalecane 50% – 70%)
Temperatura/wilgotność (przechowywanie) -10°C – 43°C, 10% – 90% wilgotności względnej

Wymagane zasilanie Napięcie zasilania Prąd jednofazowy, zmienny 220-240 V, częstotliwość 50/60Hz +/-2%
Zużycie energii elektrycznej Typowe 570 W, szczytowe 1350 W, w trybie gotowości 200 W (średnio), w trybie oszczędzania energii <15 W

Głośność  Podczas pracy: do 54 dB(A), w trybie oczekiwania 37 dB(A), w trybie oszczędzania energii: na poziomie otoczenia
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 345 x 485 x 579 mm 345 x 485 x 634 mm 805 x 485 x 634 mm
Waga2 ok. 36 kg ok. 40 kg ok. 60 kg
Obciążalność Obciążalność maksymalna 75 000 stron/miesiąc

Obciążalność średnia 1500 – 5000 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) • (43226003) •

Podajnik 2 • (44016213) •

Podajnik 3 • (44016213)

Szafka • (44153703) •

Informacje dot. 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 towarowym OKI. Inne pojemniki z tonerem mogą nie współpracować prawidłowo z drukarką, nawet jeśli są oznaczone jako „zgodne” z danym modelem. Jeśli toner nie 
współpracuje prawidłowo z drukarką, może spowodować pogorszenie wydajności drukarki i jakości wydruków.

* Tonery: wydajność stron A4 zgodnych z ISO/ISC 19798. Bęben: przeciętna wydajność stron A4.
  Drukarka jest wysyłana z wyposażeniem wystarczającym na 2000 stron przy pokryciu 5%.
  Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

1 Na stronie www.oki.pl znajdują się informacje o najnowszych wersjach sterowników i o zgodności z systemami operacyjnymi
2 Wraz z wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi
3 Wyłącznie Windows

• Standard  • Opcja (numer katalogowy)

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

Drukarki 
kolorowe

Drukarki 
czarno-białe

Urządzenia 
wielofunkcyjne Faksy Drukarki 

igłowe


