C532dn/C542dn

Impressão a cores inteligente e intuitiva em formato A4 que transporta
as pequenas empresas e os grupos de trabalho para novos patamares
Sendo ultrarrápidas e com um novo motor potente, estas impressoras colocam as pequenas empresas e os grupos de
trabalho num novo patamar no que respeita à qualidade de impressão e segurança de documentos. Adicionalmente, o
modelo C542dn beneficia das vantagens transformacionais das impressoras inteligentes, incorporando um ecrã tátil LCD a
cores de 7" personalizável e a smart Extendable Platform (sXP) da OKI, que disponibiliza conetividade para pull-printing.
Trabalho eficiente que melhora a produtividade
<< Impressionantes velocidades de impressão de
30 ppm a cores

Funcionalidades importantes de segurança
<< A opção de ligação direta sem fios proporciona
uma ligação em rede segura, simultaneamente
com e sem fios

<< Capacidade de papel de até 1410 folhas com

dois tabuleiros opcionais

<< Mantenha a confidencialidade dos documentos

com as opções de impressão privada e
autenticação por cartão# opcional, de forma
a que os utilizadores possam visualizar todos
os trabalhos de impressão antes de selecionar
quais imprimir

<< 1 GB de memória RAM para impressão de

documentos com muitos elementos gráficos,
sem complicações

<< A funcionalidade Gigabit Ethernet permite a

<< Impressão móvel a partir de smartphones e

tablets, compatível com Google Cloud Print 2.0,
e com o AirPrint by Apple Inc.

<< Módulo Wireless LAN opcional disponível
<< Guarde modelos e documentos no equipamento

para que os utilizadores imprimam sem
autenticação (impressão partilhada)

<< Compatibilidade com Citrix XenApp 7.6 –

ideal para um ambiente em rede virtual

S

EGISTO DO PR
OR
O

TO
DU

AP
Ó

transferência rápida de ficheiros a cores de
grandes dimensões através da rede

ANOS
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Segurança IP (IPSec), assegurando
que os documentos são enviados e
recebidos em segurança
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ti a
.oki.pt/garan

Facilidade de configuração e utilização
<< Facilidade de instalar e configurar
<< Vídeo de instruções para instalação

e substituição de consumíveis

<< Quando forem disponibilizadas novas

funcionalidades, pode atualizar o
equipamento através do portal OKI

<< Resolução de problemas no ecrã do dispositivo

e através da aplicação Mobile Print da OKI
(C542dn)

<< Modo silencioso ideal para escritórios de menor

dimensão

<< Conformidade com protocolo de

Arquitetura aberta sXP (C542dn) da OKI
<< A smart Extendable Platform (sXP) permite a
impressão pull-printing
<< Ecrã tátil LCD a cores de 7" intuitivo e

personalizável

<< Potencial para executar aplicações de terceiros

no equipamento, como PaperCut MF e o Sendys
Explorer

<< Acesso ao software de gestão de documentos

SENDYS Explorer LITE sem custos adicionais

<< Opção de SENDYS Output Manager, permitindo

que o administrador efetue a gestão dos
trabalhos de impressão de todos os utilizadores,
reduzindo os custos e o impacto ambiental

<< Kit de desenvolvimento de software (SDK)

disponível para a implementação rápida de
uma solução personalizável

Excelente qualidade de impressão e compatibilidade
de papel
<< Resolução de impressão de 1200 x 1200 dpi para
uma excelente qualidade de impressão

Poupança de custos e de energia
<< Imprima os materiais de marketing in-house,

graças à excelente qualidade de impressão e à
compatibilidade de papel

<< Extensa compatibilidade de papel – de A6 a

banners de 1320 mm; cartão até 220 grs

<< O modo Hibernação poupa energia, o modo

<< Impressão duplex de série

Auto-off reduz o consumo de energia para
menos de 0,5 W quando o equipamento não
estiver a ser utilizado

A4

a

Cor/mono

a

Duplex/Rede

a

Impressões de A6 até 1320 mm, até 220 grs
1 – 20 utilizadores

a
a

<< A função de poupança de toner reduz os custos

com a impressão de documentos de rascunho
ou internos

<< A impressão em frente e verso reduz o consumo

de papel

<< Programa gratuito de reciclagem de consumíveis
<< Tecnologia LED sem peças móveis, aumenta

aumenta a vida útil do equipamento

C532dn/C542dn – Impressoras a cores e mono
Impressão

Painel do operador

Velocidade de impressão A4 30 ppm a cores/mono

C532dn: Ecrã gráfico de 2,4 polegadas (não tátil)

Tempo para a primeira
7,5 segundos a cores/mono
impressão
Tempo de aquecimento

C532dn: Até 27 segundos desde a ligação e até 28 segundos
no modo poupança de energia
C542dn: Até 35 segundos desde a ligação e até 28 segundos
no modo poupança de energia

Interface e software
Conetividade

Linguagens de impressão

Equipamento USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Ethernet, 1 anfitrião USB (parte dianteira), 1 anfitrião USB
(ligação de leitor de cartão IC), IEEE802.11a/b/g/n sem fios
(opcional)
PCL6 (XL3.0) e PCL5c, PostScript 3 (emulação), PDF v1.7, SIDM
(IBM-PPR, EPSON-FX), XPS

Compatível com a maioria dos protocolos de rede via placa
ethernet com servidor web interno para configuração e gestão:
TCP/IPv4&v6, NetBIOS por TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP,
Protocolos e rede HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3,
SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR,
Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, IEEE802.11a/b/g/n
sem fios, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise
Vista (32 e 64 bits)/Server 2008 (32 e 64 bits)/Windows 7 (32
e 64 bits)/Server 2008 R2 (64 bits)/Windows 8 (32 e 64 bits)/
Compatibilidade com
Server 2012 (64 bits)/Windows 8.1 (32 e 64 bits)/Server 2012
sistemas operativos1
R2 (64 bits)/Windows 10 (32 e 64 bits); Linux PPD; Mac OS X
10.8.5 a 10.11
IPv6, autenticação 802.1x, SNMPv3, encriptação SSL/TLS
Funcionamento em rede
HTTPS, impressão segura, eliminação segura, filtragem de MAC,
avançado e segurança
filtragem de IP, IPSec

Pacote de utilitários1

Ferramenta de configuração2, utilitário de correção de cores,
utilitário de amostras de cores2, instalador de controlador2,
ferramenta de atualização de firmware, instalador de Front
End2, utilitário LPR2, utilitário de manutenção2, configuração da
placa de rede3, extensão de rede2, impressão direta para PDF2,
Print Job Accounting Client, assistente de perfis3, PS Gamma
Adjuster, SENDYS Explorer Lite2 (apenas C542dn), smart
PrintSuperVision2, Template Manager2, Web Driver Installer2

Tipos de letra
Tipos de letra da impressora

Escaláveis: 87 fontes PCL e 80 fontes PostScript, fontes PCL
Bitmap, OCR-A/B, código de barras USPS ZIP

10 tipos de uma dimensão com 26 variações: UPC-A, UPC-E,
EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128,
Código de barras
EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 tipos de duas
dimensões: PDF417, código QR

Qualidade de impressão
Resolução 1200 x 1200dpi
Equilíbrio de cores automático, Photo Enhance através do
Melhorias
controlador (apenas controlador Windows PCL6)

Manuseamento de papel
Capacidade de papel

Tabuleiro 1: 250 folhas de 80 grs;
Tabuleiro multifunções: 100 folhas de 80 grs.

Capacidade de papel Tabuleiro 2: 530 folhas de 80 grs;
tabuleiros opcionais Tabuleiro 3: 530 folhas de 80 grs.
Capacidade máxima de
1.410 folhas de 80 grs
papel
Tabuleiro 1: A4, A5, B5, A6, B6; Tabuleiro 2/3: A4, A5, B5;
Tabuleiro multifunções: A4, A5, B5, A6, B6, B6 Half, envelopes
(C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), cartões (3" x 5") (75 x 125
Tamanhos de papel mm), tamanho de fotografia (4" x 6", 5" x 7")
(100 x 150 mm, 125 x 175 mm), formato personalizado
(até 1320 mm de comprimento, incluindo banners);
Frente e verso: A4, A5, B5
Tabuleiro 1/2/3: 64 a 176 grs; Tabuleiro multifunções:
Gramagens de papel
64 a 220 grs; Frente e verso: 64 a 176 grs

Painel LCD C542dn: Ecrã tátil a cores de 7 polegadas com retroiluminação
e teclado; 20 teclas rígidas, 2 LED

Características gerais
Memória 1 GB de RAM; 3 GB eMMC
Temperatura/humidade em funcionamento:
10 °C a 32 °C (17 °C a 27 °C recomendada)/20% a 80% HR
Condições de funcionamento (50% a 70% HR recomendada)
Temperatura/Humidade de armazenamento:
-10°C a 43°C, 10% a 90% HR
Alimentação 220-240 V CA monofásica, frequência 50/60 Hz +/-2%
Típico: 640W; máx: 1250W; Em repouso: 90W;
Consumo de energia Poupança de energia: <14 W; Hibernação: <1,1 W;
Auto-off: <0,5 W
Níveis de ruído

Em funcionamento: <54 dB(A); Em espera: 37 dB(A);
Poupança de energia: inaudível

Dimensões (L x P x A) 427 x 571 x 279mm
Peso4 C532dn: 23 kg; C542dn: 24kg
Ciclo de impressão
Garantia
Códigos de Encomenda

Máximo: 60 000 páginas/mês;
Recomendado: Até 6000 páginas/mês
3 anos de garantia alargada após o registo do produto num
período de 30 dias a contar da data de compra
C532dn: 46356102
C542dn: 46356132

Acessórios (Códigos de encomenda)
2º tabuleiro de papel 46361802
3º tabuleiro de papel 46361802
Módulo Wireless LAN 45830202
Móvel 46567701
Kit bloqueio para leitor
46566001
de cartões IC

Consumíveis (Códigos de encomenda)
Toner* Cyan: 46490403; Magenta: 46490402; Amarelo: 46490401;
(1500 páginas) Preto: 46490404
Toner*
Cyan: 46490607; Magenta: 46490606; Amarelo: 46490605
(6000 páginas)
Toner*
Preto: 46490608
(7000 páginas)
Tambores de imagem** Cyan: 46484107; Magenta: 46484106; Amarelo: 46484105;
(30 000 páginas) Preto: 46484108
Fita de transferência
46394902
(60 000 páginas)
Unidade Fusora
46358502
(60 000 páginas)
*Toner: Produção de páginas A4 em conformidade com ISO/ISC 19798. Impressora fornecida
com toner com capacidade para 2000 páginas A4.
**Tambor: Duração média de 3 páginas por trabalho do tabuleiro 1 no modo simplex

Duplex Standard
Saída de papel

Frente para baixo: 150 folhas de 80 grs;
Face para cima: 100 folhas de 80 grs.

Consulte o Web site OKI local para obter os mais recentes controladores e compatibilidade de sistemas operativos;
Apenas Windows; 3Apenas Mac; 4Incluindo todos os consumíveis
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Informação sobre os consumíveis: para proteção da impressora e garantir que o utilizador tira partido de todas as funcionalidades, este modelo foi concebido para funcionar apenas com toners
genuínos da OKI. Estes podem ser identificados pela marca comercial da OKI. Qualquer outro toner poderá não funcionar, mesmo que seja descrito como “compatível”, e se funcionar, o
desempenho da impressora e a qualidade de impressão poderão ser deficientes.

3 Anos de Garantia

ANOS

Os nossos dispositivos são fabricados em conformidade com as mais altas normas de qualidade e tecnologia, comprovadas por
testes independentes. Estamos tão convencidos da alta qualidade dos nossos produtos que estamos a oferecer uma extensão
da garantia normal para 3 anos sem custos adicionais. Basta registar o seu produto no período de 30 dias a partir da data de compra
para poder desfrutar da nossa oferta exclusiva. Para obter mais informações, visite www.oki.pt/garantia
Sem o registo, aplica-se a garantia normal pan-europeia de 1 ano.
w
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Disponível no Portal OKI Firmware em 2017.
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