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Link do produktu: https://agapo.pl/drukarka-oki-c612dn-p-45691.html

Oki C612DN - kolorowa drukarka dla
firm z siecią i dupleksem
Cena brutto

2 091,00 zł

Cena netto

1 700,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Kod producenta

C612DN

Producent

OKI

Opis produktu

Oki C612N - kolorowa drukarka dla firm

obciążenie miesięczne 75 000 stron, A4, podajnik na 300 arkuszy, dupleks, sieć
Gwarancja 24 miesiące lub po rejestracji urządzenia 36 miesięcy

Masz pytania?

Zadzwoń
handlowiec@pc-net.pl

tel. 794 900 078

agnieszka@pc-net.pl

tel. 660 486 906

biuro@pc-net.pl

tel. 793 900 878

Główne cechy:

kolorowa drukarka dla firm formatu A4 - OKI C612N
prędkość drukowania A4: kolor - 34 strony na minutę, mono - 36 stron na minutę
rozdzielczość druku: technologia wielopoziomowa ProQ2400, rozdzielczość 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
format papieru: A4, A5, B5, A6, koperty (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), etykiety (Avery 7162, 7664, 7666), Legal (13, 13.5, 14),
Executive, Statement, Folio, fiszki, pocztówki, baner, B6, B6 (half), zdjęcia
podajnik na 300 arkuszy w standardzie
podajnik automatycznie wykrywający na 100 arkuszy - standard
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możliwość rozbudowy o kolejne dwa podajniki (maksymalna rozbudowa daje pojemność na 1460 kartek papieru)
gramatura papieru: podajnik 1/2/3 - od 64 do 220 g/m2, podajnik uniwersalny - od 64 do 250 g/m2, druk dwustronny - od 64 do 220
g/m2 (dostępny opcjonalnie)
standardowa pamięć RAM: 256 MB (maksymalnie 758 MB, dodatkowa karta pamięci SDHC: 16 GB)
maksymalne miesięczne obciążenie: 75 000 wydruków
Opis produktu:
Doskonała prędkość druku, wysoka rozdzielczość, ekonomia pracy i mocne zabezpieczenia - to niewątpliwe zalety modelu Oki C612N. Kolorowa
drukarka dla firm świetnie radzi sobie w środowiskach biurowych, gdzie drukuje się na różnorodnych nośnikach. Drukarka C612N obsługuje
formaty od A6 do banerów 1,3 m; kartony do 250 g/m2. Standardowy podajnik papieru o pojemności 300 arkuszy i możliwość rozbudowania o
kolejne dwa podajniki sprawia, że konieczność uzupełnienia arkuszy pojawia się niezwykle rzadko.
Dodatkowo, w standardzie otrzymujemy automatycznie wykrywający podajnik uniwersalny na 100 kartek.
Drukarka obsługuje opcję Google Cloud Print 2.0 (drukowanie podczas przemieszczania się) i interfejs Gigabit Ethernet, który zapewnia szybkie
przesyłanie dużych plików w sieci. Dzięki Wireless Direct użytkownik uzyskuje jednoczesne, bezpieczne połączenia w sieci przewodowej i
bezprzewodowej.
Bezpieczeństwo poufnych dokumentów gwarantuje uwierzytelnianie użytkownika oraz funkcja prywatnego drukowania. Ponadto urządzenie
Oki C612N jest zgodne z protokołami IPSec (Internet Protocol Security), co przekłada się na bezpieczeństwo wysyłania i odbierania dokumentów.
Drukarka Oki C612N została wyposażona w standardzie w ciekawe funkcje oszczędzania, np tryb głębokiego uśpienia (oszczędza energię), tryb
automatycznego wyłączania (pobiera jedynie 0,5 W energii, gdy nikt nie korzysta z urządzenia. Funkcja oszczędzania toneru jest przydatna,
kiedy drukujemy dokumenty wewnętrzne i kopie robocze, a także nie zależy nam na jak najlepszej jakości. Do modelu C612DN wprowadzono
dupleks - możliwość drukowania dwustronnego, która zaoszczędzi również środki przeznaczane na papier. Zastosowana technologia LED w
urządzeniu opiera się na zastosowaniu mniejszej ilości ruchomych części, co powoduje znacznie dłuższą eksploatację i rzadsze wizyty serwisu.

Dane techniczne
Ogólne
miejsce użytkowania
przeznaczenie do druku
rodzaj urządzenia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)
technologia druku
format
szybkość procesora
miesięczne obciążenie
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym
standardowa pamięć
maksymalna pamięć
pojemność dysku twardego
poziom hałasu
Parametry druku
rozdzielczość druku mono
rozdzielczość druku w kolorze
szybkość drukowania mono
szybkość drukowania w kolorze
czas do wydruku pierwszej strony mono
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze
czas nagrzewania
automatyczny druk dwustronny
marginesy
Obsługa nośników
gramatura dla podajnika standardowego
maksymalna gramatura papieru
ilość podajników w standardzie
podajnik na pojedyncze arkusze
opcjonalny podajnik papieru
ręczne podawanie nośników
maksymalna liczba podajników papieru
standardowa pojemność podajników
maksymalna pojemność podajników
pojemność podajnika (koperty)
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firma
kolor/mono
drukarka
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)
4,12 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
42,96 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
42,96 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
LED
A4
532 MHz
do 75000 stron
do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
256 MB
768 MB
0 GB
max 54 dB
1200x600 dpi
1200x600 dpi
do 36 stron A4/min
do 34 stron A4/min
do 8 sekund
do 9 sekund
do 60 sekund (35s. z trybu oszczędzania energii)
nie (opcja)
Górny: 5 mm, Dolny: 5 mm, Lewy: 5 mm, Prawy: 5 mm
do 220 g/m²
do 250 g/m²
2
tak
tak
tak
4
do 400 arkuszy
do 1460 arkuszy
do 10 sztuk

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

Języki i emulacje
standardowe języki drukarki
emulacja
czcionki i znaki
Komunikacja
ethernet - druk w sieci LAN
wireless - druk przez WiFi
NFC
standardowe rozwiązania komunikacyjne
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne
drukowanie z chmury
drukowanie z urządzeń mobilnych
Wymiary i Waga
waga produktu (netto)
waga w opakowaniu
szerokość produktu
głębokość produktu
wysokość produktu
Warunki Środowiskowe
dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji
Zasilanie
rodzaj zasilania
zużycie energii
Energy Star
Wymagania Systemowe
Windows

Mac OS
UNIX
Zawartość Opakowania
hardware

Gwarancja
rozszerzona gwarancja OKI
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1
do 250 arkuszy
nie
min 64 mm, max 216 mm
min 127 mm, max 1321 mm
papier zwykły, koperty
A4, A5, B5, A6, koperty (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5),
etykiety (Avery 7162, 7664, 7666), Legal (13, 13.5, 14),
Executive, Statement, Folio, fiszki, pocztówkim, baner, B6,
B6 (half), zdjęcia
PCL 6 (XL 3.0), PCL 5C, PDF (1.7), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX),
XPS
PostScript 3
87 czcionek PCL, 80 czcionek PostScript, PCL Bitmap, OCRA/B, Kody kreskowe USPS ZIP
tak
nie (opcja)
nie
USB (2.0)
Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
Wireless (IEEE802.11a/b/g/n)
tak (Google Cloud Print)
tak
ok. 27 kg
ok. 33 kg
547 mm
340 mm
435 mm
min 20 %
max 80 %
min 17 °C
max 27 °C
sieciowe AC (220-240V)
średnio 600 W
tak
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1
x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64,
Windows Vista, Windows Vista x64,
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows
Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008
x64
Mac OS X 10.8.5 to 10.11
Linux PPD
Drukarka laserowa C612N, Instrukcje obsługi, pojemnik z
tonerem x 4 do 2000 stron, bęben światłoczuły x 4, kabel
zasilania, płyta DVD, inne
24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na
stronie www.okiwarranty.com/3year) - u klienta

