Oki - C9600hdn
Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)
Oki - bęben 42918105 (yellow)
Oki - bęben 42918106 (magenta)
Oki - bęben 42918107 (cyan)
Oki - bęben 42918108 (black)
Oki - fuser (42931703)
Oki - zespół przenoszący (42931603)
Oki - pojemnik na zużyty toner (42869403)
Oki - toner 42918913 (yellow)
Oki - toner 42918914 (magenta)
Oki - toner 42918915 (cyan)
Oki - toner 42918916 (black)

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamienne)

Expression - Premium toner zamiennik 42918913 (yellow) EXP
Expression - Premium toner zamiennik 42918914 (magenta) EXP
Expression - Premium toner zamiennik 42918915 (cyan) EXP
Expression - Premium toner zamiennik 42918916 (black) EXP

AKCESORIA

Oki - dupleks (42797203)
Oki - dysk twardy 40 GB (01163601)
Oki - finiszer zszywająco-dziurkujący do 4 podajników (01166701)
Oki - finiszer zszywająco-dziurkujący do 5 podajników (01166801)
Oki - karta sieciowa bezprzewodowa (01163201)
Oki - podajnik dodatkowy na 530 arkuszy A3 (42831303)

bębny
bębny
bębny
bębny
fusery
jednostki transferu
pojemniki na zużyty tusz/toner
tonery
tonery
tonery
tonery

783.24 zł
783.24 zł
783.24 zł
783.24 zł
776.72 zł
846.68 zł
57.51 zł
1 528.89 zł
1 528.89 zł
1 598.39 zł
741.46 zł

tonery
tonery
tonery
tonery

357.03 zł
360.33 zł
357.03 zł
357.03 zł

akcesoria
akcesoria
akcesoria
akcesoria
akcesoria
akcesoria

2 196.29 zł
1 881.90 zł
11 210.22 zł
11 210.22 zł
2 346.84 zł
2 359.00 zł

Parametry podstawowe
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)

4.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)

koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)

2.38 gr/str. A4 (pokrycie 5%)

koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)
format
szybkość procesora
miesięczne obciążenie

35.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
9.54 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
A3+
720 MHz
do 150000 stron

wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym

do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)

wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym

do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)

wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym

do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)

wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym

do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)

standardowa pamięć

512 MB

maksymalna pamięć

1024 MB

poziom hałasu

max 53 dB

Parametry Druku
rozdzielczość druku w kolorze

2400 dpi

szybkość drukowania mono

do 40 stron A4/min

szybkość drukowania w kolorze

do 36 stron A4/min

czas do wydruku pierwszej strony mono

do 9 sekund

czas do wydruku pierwszej strony w kolorze
automatyczny druk dwustronny

do 10.5 sekund
tak

marginesy

górny 5 mm
dolny 5 mm
lewy 5 mm
prawy 5 mm

gramatura dla podajnika standardowego

do 268 g/m²

maksymalna gramatura papieru

do 268 g/m²

ilość podajników w standardzie

3

Obsługa Nośników

podajnik na pojedyncze arkusze

nie

opcjonalny podajnik papieru

tak

ręczne podawanie nośników

tak

maksymalna liczba podajników papieru

4

standardowa pojemność podajników

do 1290 arkuszy

maksymalna pojemność podajników

do 2880 arkuszy

ilość odbiorników papieru
pojemność odbiornika papieru
opcjonalny odbiornik papieru
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)
niestandardowe wymiary nośników (długość)

1
do 500 arkuszy
nie
min 76.2 mm
max 127 mm
min 328 mm
max 1200 mm

obsługiwane rodzaje nośników

papier (zwykły, błyszczący)
koperty
etykiety
kartony

obsługiwane formaty nośników

A6
A5
A4
A3
A3wide
banery, C5
DL
C4
Com-9
Com-10

Języki i Emulacje
emulacja

czcionki i znaki

PCL5c
PCL XL kolor
Epson FX
IBM Proprinter
6 skalowalnych czcionek PCL, 1 czcionka bitmapowa,

Komunikacja
ethernet - druk w sieci LAN
standardowe rozwiązania komunikacyjne

opcjonalne rozwiązania komunikacyjne
wspierane protokoły sieciowe

tak
USB 2.0 Hi-Speed
Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet
LPT Centronics IEEE 1284
bezprzewodowy LAN wireless 802.11g
TCP/IP ARP, RARP, IP, ICMP, TCP, UDP, LPR, FTP,
TELNET, HTTP (IPP), BOOTP, DHCP, SNMP, DNS,
SSL/TLS, JetDirect.
NDPS
EtherTalk ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP,
PAP
NetBEUI

Wymiary i Waga
waga produktu (netto)

ok. 129 kg

szerokość produktu

654.5 mm

głębokość produktu

620 mm

wysokość produktu

785.5 mm

Warunki Środowiskowe
dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji

min 20 %
max 80 %
min 17 °C
max 27 °C

Zasilanie
rodzaj zasilania
Energy Star

sieciowe AC 220–240V, 50Hz +/- 2Hz
tak

Wymagania Systemowe
Windows

Mac OS

DOS/Windows 98/98 SE/ME/NT4 Workstation/NT4 Server
(SP6 lub nowszy SP)/2000 Workstation (SP3 lub nowszy
SP)/2000 Professional (SP3 lub nowszy SP)/2000 Server
(SP3 lub nowszy SP)/2000 Advanced Server (SP3 lub
nowszy SP)/XP Professional/XP Home/2003 server
Windows 2000 Server (ServicePack4) + Citrix MetaFrame
XP Presentation Server Feature Release 3, Windows
Server 2003 Standard Edition + Citrix MetaFrame XP
Presentation Server Feature Release 3
Mac OS 9.2, Mac OS 10.2.4 lub nowszy

Zawartość Opakowania
hardware
software

drukarka C9600DTN , kabel zasilający, tonery startowe
sterowniki na CD

Gwarancja
rozszerzona gwarancja OKI
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24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji
na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie

