
Drukarki z serii C3000 to wysokiej klasy 
drukarki jednoprzebiegowe, oferujàce szereg 
zaawansowanych funkcji niedost´pnych 
w zwyk∏ych urzàdzeniach czteroprzebiegowych. 
Nie majà sobie równych pod wzgl´dem jakoÊci 
druku i kosztów eksploatacji, oferujàc szybkoÊç, 
mechanizmy podawania papieru oraz jakoÊç 
kolorów dotàd niespotykane wÊród drukarek 
nabiurkowych. Jako specjaliÊci w dziedzinie 
komunikacji biznesowej za poÊrednictwem 
materia∏ów drukowanych, czujemy si´ 
zobowiàzani oferowaç najnowsze rozwiàzania 
w dziedzinie wysokiej jakoÊci wydruków. 
Model C3300n jest na to dowodem.

Najlepsze w tej klasie mechanizmy podawania 
papieru oraz elastycznoÊç doboru noÊników

•     Jednoprzebiegowe prowadzenie papieru 
zapewnia wi´kszà szybkoÊç druku, 
ogranicza zaci´cia i pomaga w obs∏udze 
ró˝nego rodzaju noÊników.

•   Maksymalnie 12 str./min w kolorze 
i 16 str./min w czerni.

•   ElastycznoÊç: drukuje tak˝e wizytówki  
i etykiety adresowe, umo˝liwia drukowanie 

na papierze o gramaturze do 203 g/m2.
•   Niedu˝ych rozmiarów drukarka 

o ergonomicznych kszta∏tach jest ∏atwa 
w obs∏udze, solidna i niezawodna. 
Zosta∏a wyposa˝ona w szereg kluczowych 
funkcji, u∏atwiajàcych druk w biurze.  

Jeden przebieg. Dwa razy wi´ksza szybkoÊç. 
Najwy˝sza jakoÊç wydruku.

•   Unikalna technologia wielopoziomowa ProQ2400 
w po∏àczeniu z tonerem HD (High Definition) 
zapewnia najlepszà w tej klasie jakoÊç oraz 
profesjonalne i efektowne wydruki.

•   Tryb Foto pozwala na uzyskanie znakomitej, 
fotograficznej jakoÊci nawet na zwyk∏ym papierze 
biurowym.

•   Funkcja automatycznej kalibracji kolorów 
zapewnia sta∏e odwzorowanie kolorów przez ca∏y 
okres u˝ytkowania drukarki.

•   Ekonomiczne pojemniki z tonerem obni˝ajà 
koszty eksploatacji. 

Gotowe narz´dzia u∏atwiajàce drukowanie w biurze

•   Oprogramowanie Template Manager 2006 
udost´pnia ∏atwe w u˝yciu szablony wydruków 
na rozmaitych noÊnikach, w tym wizytówek 
oraz etykiet adresowych. 
Ponadto oprogramowanie automatycznie 
dobiera ustawienia drukarki.

•   Program Web Print u∏atwia drukowanie stron 
internetowych, dopasowujàc tekst i obrazy 
do rozmiaru strony. Mechanizm zapobiegajàcy 
obcinaniu treÊci to oszcz´dnoÊç czasu i papieru.

•   Funkcja ‘Zapytaj OKI’, dost´pna z poziomu 
sterownika drukarki, pozwala optymalnie 
wykorzystaç mo˝liwoÊci drukarki. ‘Zapytaj OKI’ 
prowadzi u˝ytkownika do strony internetowej, 
na której znajdujà si´ liczne wskazówki i porady 
dotyczàce danego modelu drukarki.

C3300n

Wyjàtkowa nabiurkowa
drukarka kolorowa dla firm.



C3300n – kolorowa drukarka laserowa LED A4

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

OKI Europe, jako Partner ENERGY STAR, 
gwarantuje, ˝e produkt ten spe∏nia wymogi 
zwiàzane z wykorzystaniem energii.  
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C3300n

Kod produktu 01184601

SzybkoÊç druku SzybkoÊç druku A4 12 str./min w kolorze, 16 str./min w czerni

Czas pierwszego wydruku 12 sekund w czerni, 15 sekund w kolorze 

Czas nagrzewania Maksymalnie 60 sekund od momentu w∏àczenia zasilania i 40 sekund od momentu wyjÊcia z trybu oszcz´dzania energii

Procesor 200 MHz

JakoÊç druku RozdzielczoÊç Wielopoziomowa technologia ProQ2400, 1200 x 600 dpi

Funkcje dodatkowe Automatyczna kalibracja kolorów, funkcja Tryb Foto dost´pna w sterowniku drukarki

ZgodnoÊç J´zyki drukowania Windows/MAC

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

ZgodnoÊç z systemami operacyjnymi
Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP Home/XP Professional/XP Professionalx64/Server 2003/Server 2003 dla x64/Mac OS 9.0 

lub nowsza wersja/Mac OS X PowerPC 10.2 lub nowsza wersja/Mac OS X Intel 10.4.4 lub nowsza wersja* 

Oprogramowanie do∏àczone do drukarki
PrintSuperVision.net (tylko Windows),Template Manager 2006 (tylko Windows), Colour Correct, Colour Swatch Utility V2, Oki LRP 

(tylko Windows), Status Monitor dla Windows, Mac Printer Menu Utility (tylko OS X), Web Print (tylko Windows), NIC Setup Tool

Pami´ç Wbudowany RAM 32 MB

Podawanie papieru PojemnoÊç podajnika 1 250 arkuszy (80 g/m²). Formaty papieru: A4, A5, B5, A6

PojemnoÊç podajnika uniwersalnego 1 arkusz. Formaty papieru: A4, A5, B5, A6, etykiety (Avery 7162, 7664, 7666), rozmiar niestandardowy (d∏ugoÊç maksymalna 355,6 mm).

Gramatura papieru w podajniku 1 64 - 120 g/m²

Gramatura papieru w podajniku 
uniwersalnym

75 - 203 g/m²

Druk dwustronny (duplex) R´cznie (tylko Windows)

Formaty papieru do druku dwustronnego Formaty papieru: A4, A5, B5. Formaty niestandardowe: szerokoÊç 148 - 215,9 mm, d∏ugoÊç 210 - 355,6 mm.

Gramatura papieru przy druku 
dwustronnym

75 - 105 g/m²

Taca odbiorcza 150 arkuszy stronà zadrukowanà do do∏u (80 g/m²), 1 arkusz stronà zadrukowanà do góry

Ârodowisko pracy Temperatura/wilgotnoÊç (praca) 10ºC - 32ºC (zalecana 17ºC - 27ºC) / wilgotnoÊç wzgl´dna 20% do 80% (zalecana 50% - 70%)

Temperatura/wilgotnoÊç 
(przechowywanie) -10ºC - 43ºC, wilgotnoÊç wzgl´dna 10 - 90% 

Wymagane zasilanie Napi´cie zasilania Jednofazowe 220 - 240 V, cz´stotliwoÊç 50/60 Hz +/- 2%

Zu˝ycie energii elektrycznej Typowe 400 W, maksymalnie 980 W, w trybie oszcz´dzania energii <14 W

G∏oÊnoÊç Podczas pracy: 50 dB(A) lub mniej, w stanie czuwania: 37 dB(A) lub mniej, w trybie oszcz´dzania energii: prawie bezg∏oÊnie

Wymiary (wys. x szer. x g∏.) 290 mm x 372 mm (maks. 376 mm) x 478 mm (maks. 479 mm)

Waga Oko∏o 21 kg (ze wszystkimi materia∏ami eksploatacyjnymi)

Obcià˝alnoÊç Obcià˝alnoÊç maksymalna 35 000 stron/miesiàc 

Obcià˝alnoÊç Êrednia 500 - 2 000 stron/miesiàc

Gwarancja 24 miesiàce, naprawa w ciàgu 24h w miejscu instalacji lub sprz´t zast´pczy. Wieczysta gwarancja na listw´ LED.

* Informacje na temat najnowszych wersji sterowników znajdujà si´ na stronie OKI Printing Solutions: www.oki.pl

Informacje dotyczàce materia∏ów eksploatacyjnych: aby zagwarantowaç niezawodnoÊç drukarki i zapewniç jej pe∏nà funkcjonalnoÊç zaprojektowano jà 
w taki sposób, by dzia∏a∏a tylko z oryginalnymi materia∏ami eksploatacyjnymi firmy OKI Printing Solutions. Mo˝na je rozpoznaç po znaku firmowym OKI. 
Inne materia∏y eksploatacyjne mogà nie wspó∏pracowaç prawid∏owo z drukarkà, nawet jeÊli oznaczone sà jako „zgodne” z danym modelem. JeÊli toner nie 
wspó∏pracuje prawid∏owo z drukarkà, mo˝e spowodowaç pogorszenie wydajnoÊci drukarki i jakoÊci wydruków. 

Opis WydajnoÊç* (liczba stron) Kod produktu

Toner czarny 1 000 43459408

Tonery kolorowe 1 000 ka˝dy Cyjan: 43459407     Magenta: 43459406     ˚ó∏ty: 43459405

B´ben Êwiat∏oczu∏y 15 000 stron A4 
(przy wydrukach 3-stronicowych)

Czarny: 43460208      Cyjan: 43460207     Magenta: 43460206      ̊ ó∏ty: 43460205

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

43378002

Zespó∏ utrwalajàcy 30 000 stron A4 
(przy wydrukach 3-stronicowych)

43377103

*  Wszystkie tonery: przy pokryciu 5% powierzchni A4. Tonery dostarczane z drukarkà: 500 stron ka˝dy (przy pokryciu 5%). 
Wszystkie b´bny: przy typowym u˝yciu biurowym. 


