
Kolorowa drukarka A3 do tworzenia 
profesjonalnej jakości wydruków na bardzo 
szerokiej gamie nośników

C931

A3/A4 a

Kolor/mono  a

Drukowanie A6 do 1321 mm i 360 g/m2 a

1 - 30+ użytkowników a
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Jakość druku, która sprawia,  
że projekty ożywają
Firma OKI, lider w zakresie innowacyjnych rozwiązań do 
drukowania w technologii LED, dokonała znacznego postępu 
w zakresie druku cyfrowego materiałów graficznych, 
opracowując drukarkę C931, która charakteryzuje się 
nadzwyczajną jakością druku, wyższą prędkością, niższym 
kosztem posiadania i najszerszą z możliwych gamą 
obsługiwanych nośników.

Drukarka C931 została zaprojektowana tak, aby spełniała 
potrzeby branży graficznej i reklamowej, ale jest również 
odpowiednia do ogólnych zastosowań biurowych, dzięki 
czemu zakup dwóch różnych drukarek nie jest już konieczny. 
Drukarka C931 spełnia zasadnicze kryteria wydruków o 
wysokiej jakości, a ponadto jest wytrzymała i niezawodna, 
co zostanie z pewnością docenione przez wymagających 
użytkowników.

Zestawienie danych 
technicznych

Szybkość druku A4: 50 str./min mono/kolor; A3: 28 str./min. mono/kolor
Czas do pierwszego wydruku 8 sekund lub mniej (kolor/mono)
Pojemność podajników papieru  
z opcjonalnymi podajnikami

530 + 300
2950 (maksymalnie)

Wydajność tonera 24 tys. lub 38 tys. CMYK
Pamięć Standardowo: 2 GB pamięci RAM; Opcjonalnie: dysk twardy o pojemności 160 GB
Formaty i gramatury papieru SRA3, A3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5; Format niestandardowy do 1321 mm i gramaturze do 360 g/m2

C931

Pełna zgodność z EFI Fiery® XF

Model C931 jest zgodny z cyfrowym 
serwerem  FieryXF w wersii5, który 
umożliwia zaawansowane zarządzanie 

kolorami, w tym korzystanie z kolorów procesowych 
podstawowych i dodatkowych, w celu zoptymalizowania 
głębi kolorów i jakości druku. Jeżeli używacie Państwo już 
Fiery XF to można też zintegrować 
go za pomocą najnowszego 
modułu przyłączeniowego dla 
modelu C931.



Doskonałość druku i grafiki  
Z wielu względów drukarka C931 zmieni sposób myślenia o drukowaniu na żądanie. Oto kilka przykładów pokazujących, 
dlaczego to wyjątkowe urządzenie oznacza przełom w zakresie druku cyfrowego dla branży reklamowej i graficznej:

Pełna elastyczność i znacznie niższy koszt posiadania
Dzięki technologii LED drukarka C931 
zapewnia wysoką jakość wydruków 
w kolorze i obsługuje niespotykaną 
jak dotąd liczbę nośników. Za sprawą 
szybkości druku do 50 str./min C931 
to także idealna drukarka dla firm 
reklamowych. 

Dodać należy, że w przystępnej cenie 
można nabyć wydajne materiały 
eksploatacyjne, przez co koszt 
posiadania zostaje znacznie obniżony.  

Koszt nabycia energooszczędnej 
drukarki C931 jest bardzo atrakcyjny, 
dzięki czemu taka inwestycja 
charakteryzuje się wysoką 
opłacalnością.

1. Rewelacyjnie wysoka jakość koloru

Drukarka C931 jest oparta na nagradzanej cyfrowej 
technologii LED firmy OKI, która zapewnia najbardziej 
ostre i intensywne wydruki. W połączeniu z technologią 
wielopoziomową ProQ oznacza to pełną kontrolę nad 
jakością drukowanych materiałów, co z kolei przekłada się 
na nadzwyczajną rozdzielczość i głębię barw.

2. Najniższy koszt posiadania 

Rozumiemy dynamikę branży graficznej i reklamowej, 
dlatego drukarka C931 nie tylko oferuje wymaganą jakość, 
ale również zapewnia znacznie niższe koszty w porównaniu 
do innych produktów tego typu dostępnych na rynku. 
Połączenie konkurencyjnego kosztu zakupu i bardzo 
pojemnych kaset z tonerem oznacza zdecydowanie niższy 
koszt posiadania, co ma zasadnicze znaczenie wszędzie 
tam, gdzie wymaga się dużego pokrycia i wysokiej jakości.

3. Prędkość, na której możesz polegać

Dotychczas wiele urządzeń drukujących osiągało wysoką 
prędkość działania, ale na wąskiej gamie nośników i 
kosztem jakości druku. Drukarka C931 drukuje najszybciej 
na rynku (do 50 str./min), bez uszczerbku dla jakości.

4. Największa elastyczność w doborze nośnika

Drukarka C931 obsługuje o wiele więcej rodzajów nośnika 
niż produkty konkurencyjne. Pozwala drukować na miejscu 
na pełnej gamie nośników, w tym o gramaturach do 360 
g/m2 w przypadku druku jednostronnego i 320 g/m2 
dwustronnie, czyli na materiałach cięższych niż to, co 
oferują i potrafią obsłużyć produkty konkurencji. Jeśli dodać 
do tego format nośnika od A6 do SRA3 i banery długie 
nawet na 1,3 m, okaże się, że na miejscu można wykonywać 
wydruki o różnorodnych zastosowaniach, na żądanie i w 
niskiej cenie.
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Z myślą o środowisku naturalnym

W ramach realizacji postanowień 
Kodeksu Postępowania grupy OKI, firma 

OKI dokłada wszelkich starań, aby dostarczane 
przez nią produkty były przyjazne dla środowiska 
naturalnego:

■  Nasze produkty są projektowane i wytwarzane z 
myślą o ograniczeniu negatywnego wpływu na  
środowisko. 

■ Jednym z naszych strategicznych celów jest
  zwiększanie liczby urządzeń i materiałów     
 eksploatacyjnych uzyskiwanych w procesie    
 recyklingu.
■  Czujemy się odpowiedzialni za prowadzenie 

naszej  działalności z pełnym poszanowaniem 
dla  środowiska naturalnego oraz działań na 
rzecz jego ochrony podejmowanych przez 
lokalne  społeczności.

Symbol zielonego liścia umieszczony na wszystkich 
produktach i opakowaniach OKI odzwierciedla 
nasze pełne zaangażowanie w inicjatywę zbierania 
i przetwarzania odpadów dla dobra środowiska 
naturalnego.

Energy Star

Nasze drukarki i urządzenia wielofunk  
cyjne uzyskały oznaczenie Energy Star 

za sprawą naszych wysiłków w kierunku eliminow-
ania strat energii za pomocą wyjątkowo wydajnych 
energetycznie rozwiązań. Wykonując zwykłe 
czynności zużywają mniej energii. Nieużywane 
automatycznie przechodzą do trybu oszczędzania 
energii, a funkcje takie jak druk dwustronny 
przyczyniają się do dalszego ograniczania strat 
energetycznych i zmniejszają zużycie papieru.

Wyjątkowa 3-letnia gwarancja  
z serwisem on-site

 Nasze urządzenia są wytwarzane 
zgodnie z najwyższymi standardami jakości 
i technologii, co potwierdzają niezależne 
testy. Jesteśmy na tyle pewni wysokiej jakości 
naszych produktów, że oferujemy przedłużenie 
standardowej gwarancji do 3 lat – bez żadnych 
dodatkowych opłat! Aby skorzystać z tej wyjątkowej 
oferty, po prostu zarejestruj produkt w przeciągu 
30 dni od daty jego zakupu. Zapewniane w całości 
przez firmę OKI! Więcej informacji można uzyskać 
na stronie: 
www.oki.com.pl/gwarancja

High Definition Color

Technologia High Definition Color 
to unikalne połączenie rozwiązań 

sprzętowych i oprogramowania firmy OKI. 
Połączenie to pozwala uzyskać niezrównaną jakość 
drukowania w kolorze – łatwo, inteligentnie i z 
doskonałymi rezultatami.

Dwadzieścia lat technologii LED

Firma OKI była pionierem w 
opracowywaniu ponad 20 lat temu cyfrowej 
technologii LED do drukarek. To nowatorskie 
rozwiązanie umożliwia drukowanie z jakością 
High Definition, zapewniając dokładne, niezwykle 
sugestywne wydruki.Dzięki cyfrowej technologii 
LED nasze drukarki są kompaktowe, przyjazne dla 
środowiska i energooszczędne. Do ich produkcji 
wykorzystujemy znacznie mniej surowców i 
zużywamy przy tym mniej energii. Głowice 
drukujące LED nie zawierają żadnych ruchomych 
elementów, dzięki czemu drukarki LED są 
wytrzymałe i niezwykle niezawodne.
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Specjaliści w dziedzinie druku biznesowego

OKI to globalna marka business-to-business oddana tworzeniu efektywnych kosztowo, profesjonalnych 
rozwiązań w dziedzinie druku biurowego, projektowanych z myślą o zwiększaniu wydajności firm i 
usprawnianiu środowiska ich pracy. Jako pionierzy innowacyjnych technologii druku, takich jak cyfrowa 
technologia LED czy High Definition Colour, oferujemy paletę nagradzanych produktów i rozwiązań, które 
zapewniają firmom możliwość uzyskania wysokiej jakości drukowanych dokumentów, przy zachowaniu 
rozsądnego poziomu wydatków.

Firma OKI oferuje pełen wybór kolorowych i czarno-białych drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych o 
wszechstronnych możliwościach obsługi nośników A3 i A4, przeznaczonych dla grup roboczych i różnej 
wielkości firm. Ofertę naszych rozwiązań uzupełniają faksy, drukarki do druku etykiet oraz drukarki 
igłowe. Najlepsze w swojej klasie produkty zaprojektowano w taki sposób, aby były intuicyjne w obsłudze i 
ułatwiały pracę biurową.

Oki Systems (Polska) Sp. z o.o. 
ul. Domaniewska 42
02-672 Warszawa
Tel.: +48 (22) 448 65 00
Fax: +48 (22) 448 65 01
www.oki.pl


