Série C800

Impressora cor A3/A4, para grupos de trabalho,
com qualidade superior de impressão e
flexibilidade de suportes de papel

A3/A4

a

Cor/Mono

a

Imprime em formatos de A6 a 1321 mm, até 256 grs a
a
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1 - 30 utilizadores

Impressão a cores de elevado
desempenho para a sua empresa
Impressão a cores, em formatos A3 e A4, rápida e económica, com fiabilidade e
flexibilidade asseguradas.
Se a sua empresa precisa de impressão rápida e
de alta qualidade, a cores, em A4 e A3, a preços
acessíveis, as compactas impressoras cor da
Série C800 são o complemento perfeito para o
seu local de trabalho. Combinando os 20 anos de
experiência da OKI no fornecimento de tecnologia
Digital LED galardoada com toners a cores de
Alta Definição, a série C800 foi concebida para
proporcionar uma impressão a cores nítida e
cristalina ao mesmo tempo que reduz o seu custo
total de propriedade, o consumo de energia e o
impacto no meio ambiente.
A série C800 foi construída com base numa
tecnologia testada e comprovada, na qual as
pequenas e grandes empresas podem confiar
para garantirem resultados continuados,
apoiados por uma garantia de 3 anos. Com
elevados níveis de desempenho e facilidade
de utilização, a série C800 ajuda a aumentar a
produtividade no seu local de trabalho.
Com uma vasta gama de funcionalidades
incorporadas de origem, esta é uma impressora
que permite à sua empresa um funcionamento
mais eficaz e económico, oferecendo-lhe todo o
controlo.
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Impressão a cores em Alta Definição com flexibilidade de tipos de
papel
A série C800 oferece três modelos para se adaptar às diferentes
necessidades empresariais e orçamentos, proporcionando uma
impressão a cores rápida e em Alta Definição, numa vasta gama de
formatos, bem como impressão em frente e verso. Com uma variedade
superior de suportes de papel, a série C800 permite imprimir o que
quiser, sempre que precisar, no formato necessário e no tipo de papel
que melhor se adapte às suas necessidades. Em suma, não terá que
depender de fornecedores externos. Tudo o que precise de imprimir,
poderá fazê-lo internamente. A série C800 oferece-lhe documentos
impressos de forma rápida, clara e económica, em todas as ocasiões. O
modelo C841 conta com uma resolução de impressão de 1200dpi que
lhe permite imprimir ainda com mais precisão e detalhe, cores ricas e
vibrantes, texto e linhas nítidos.
Adequada para empresas de pequena e grande dimensão
A série C800 é a impressora perfeita para organizações e grupos
de trabalho de pequena a média dimensão que precisem
de impressão a cores, em formatos A3 e A4 de boa
qualidade, oferecendo, em simultâneo, um elevado
desempenho e velocidade.
Independentemente da sua área de trabalho: design,
construção, ensino, engenharia, vendas a retalho,
artes gráficas ou similares, a série C800 oferece
mais flexibilidade à sua empresa. Agora, pode
imprimir, nas suas instalações, uma vasta gama
de documentos a cor, com qualidade superior,
incluindo brochuras, folhetos, banners,
cartões de visita, boletins informativos,
apresentações, fotografias, manuais,
entre outros, de acordo com as
necessidades da sua empresa ou
dos seus clientes.

Principais características para uma maior eficácia empresarial
Produção de documentos a cores em Alta Definição, nos formatos A3 e A4, a partir da impressora A3 mais pequena
do mercado.

Impressão económica e eficaz do
ponto de vista energético
As funcionalidades de poupança
de energia, incluindo o modo Deep
Sleep e o desligar automático,
juntamente com cartuchos de toner
de elevada capacidade e acesso
fácil, bem como tambores de
imagem de longa duração, reduzem
o custo total de propriedade e a
intervenção do utilizador.

Impressão segura e interface do utilizador e controlos simples
O visor LCD e o sistema de menus intuitivos transformam a
interação do utilizador num processo simples, em associação
com as funcionalidades do software OKI, que proporcionam
uma gestão e controlo melhorados em rede, reduzindo
a necessidade da intervenção do utilizador. O teclado
numérico permite a impressão de documentos confidenciais
protegidos por palavra-passe.

Impressão rápida numa grande
variedade de suportes de papel
Devido à baixa temperatura de
fusão, a C800 é a mais rápida série
de impressoras A3, oferecendo
velocidades de impressão até
35ppm (A4) e 20ppm (A3) a cores e
mono, numa vasta gama de suportes
de papel e gramagens até 256 grs
para além da impressão em frente e
verso (duplex) de origem*.
Suporta uma grande variedade
de
volumes
de
impressão,
apresentando uma capacidade de
papel de 400 folhas, que pode ser
aumentada até às 1990 a partir** de
5 origens.
Aumente a produtividade
Estão disponíveis tabuleiros de papel
adicionais, um acessório opcional que dá
resposta aos elevados volumes de impressão
nos ambientes mais exigentes.

Resumo de
funcionalidades da C800
Velocidade de impressão
Resolução
Capacidade de papel
com tabuleiro de papel opcional

C822n/C822dn

C831n/C831dn

C841dn

A4: 23ppm a cores/mono;
A3: 13ppm a cores/mono
1200 x 600dpi
300+100
930

A4: 35ppm a cores/mono;
A3: 20ppm a cores/mono
1200 x 600dpi
300+100
1,990

A4: 35ppm a cores/mono;
A3: 20ppm a cores/mono
1200 x 1200dpi
300+100
1,990

*Opcional nos modelos C822n, C831n; **Opcional nos modelos C831n/C831dn, C841dn
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Impressão mais inteligente com a OK

A série C800 associa a um hardware com desempenho impressionante, um software pot
flexibilidade para ajudar as empresas a imprimir de forma mais inteligente, com uma efic

Seja inteligente! Poupe tempo e dinheiro
com a impressão interna

Soluções de impressão
inteligentes da OKI

De acordo com o centro de economia e investigação
empresarial, as empresas podem reduzir os seus custos de
impressão até 30% trazendo para as suas instalações as
tarefas de impressão *.

A série C800 disponibiliza uma vasta
gama de utilitários de software para o ajudar
a trabalhar de uma forma mais eficiente e
económica.

Impressione os seus clientes com a série C800. Pode imprimir documentos
nítidos, detalhados e vibrantes, a cor e em Alta Definição, numa grande
variedade de formatos e gramagens, nas suas próprias instalações. Poupe
tempo, dinheiro e preocupações assumindo o controlo do que imprime, sem
ter de confiar numa gráfica profissional ou numa loja de impressões. Com
a série C800, pode produzir documentos profissionais com a mais elevada
qualidade, de forma eficaz e eficiente, sempre que precisa, garantindo
flexibilidade total, melhorando os tempos de produção e reduzindo o
desperdício.
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Crie e imprima documentos internamente com
o Template Manager
Para ajudar a aumentar a eficácia no seu local
de trabalho, a série C800 inclui o Template
Manager; trata-se de um software exclusivo
da OKI, que permite criar vários tipos de
documentos distintos, de forma simples e
rápida e, depois, imprimi-los nas suas próprias
instalações, reduzindo os custos. Este software,
útil e fácil de usar, permite criar uma
vasta gama de documentos,
incluindo cartões-de-visita,
etiquetas para CDs, manuais,
folhetos e muito mais.
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tente, disponibilizando suportes de papel de elevada
cácia, adaptabilidade e segurança melhoradas.
Print Job Accounting - Permite a monitorização e controlo dos gastos de
impressão da sua organização
Obtenha visibilidade e controlo sobre a utilização da impressão na sua
organização, restringindo o acesso a determinados colaboradores ou grupos e
gerindo a impressão e cópia dentro dos limites de custo definidos. O Print Job
Accounting permite-lhe também controlar a utilização da rede, armazenando
informações sobre volumes de impressão, dimensões do papel, tipos de
suportes de dados e utilização de consumíveis.
Imprimir em movimento com a impressão móvel
A OKI transporta a impressão móvel para o local de trabalho através da
inovação e da tecnologia. Muitos dos nossos produtos são agora compatíveis
com aplicações de impressão móvel, permitindo imprimir diretamente a partir
do seu dispositivo móvel, através de redes sem fios.
Utilizando software e aplicações disponíveis, tais como o ePrint e o Cortado
Workplace, pode imprimir diretamente a partir do seu iPad, iPhone ou
smartphone na nossa vasta gama de dispositivos de impressão de alta
definição, excelente para imprimir documentos onde quer que se encontre,
sem ter de se ligar a um PC ou Mac.
Proteja a sua impressão com o Secure Print1
A Série C800 inclui a funcionalidade Secure Print, permitindo a impressão
de documentos confidenciais protegidos por código PIN, utilizando o
teclado numérico.
Adicionalmente, com a solução opcional IC Card Secure poderá gerir as
impressões na sua empresa através da utilização de cartões
inteligentes. Para garantirem a impressão dos seus
trabalhos, os utilizadores têm que passar os seus
cartões de acesso, o que lhe permite monitorizar a
utilização e restringir a atividade em
áreas públicas.

A OKI ajuda os seus
clientes a imprimir de
forma inteligente
As impressoras a cores A3 da OKI facilitam
o trabalho de uma vasta gama de empresas,
de grande e pequena dimensão, em variados
setores da indústria.
Mais flexibilidade no espaço de vendas
Quando um importante concessionário
de automóveis procura uma solução para
imprimir no seu ponto de venda, a opção
selecionada é uma impressora a cores A3
da série C800 da OKI. Este equipamento
permite criar e imprimir, nos seus espaços de
exposição, templates de elevada qualidade
para pontos de venda. Entre os formatos
disponíveis destacam-se os autocolantes,
autocolantes transparentes para montras,
banners e outdoors resistentes às
intempéries.
Um visitante desejado em qualquer hotel
A elevada rotatividade dos materiais
impressos, exigida pelo setor da hotelaria,
transformou a impressora a cores A3, da
série C800 da OKI, num equipamento
indispensável ao trabalho de bastidores
de uma importante cadeia de hotéis. Este
equipamento tornou possível desenhar e
imprimir internamente a maior parte dos
materiais, com uma significativa redução
nos custos. Entre os formatos impressos com
mais frequência neste setor encontram-se
os banners em A3 e A4, ementas, jornais
internos, posters e brochuras em A3.
*Com base num estudo realizado pelo centro de
investigação económica e empresarial - Gestão da
impressão mais inteligente –controlo de custos e
impactos ambientais, 2009
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Aumentar a eficácia
e reduzir o impacto
ambiental
A série C800 oferece uma vasta gama
de funcionalidades economizadoras
de energia para reduzir os seus
consumos e poupar, ao mesmo tempo
que reduz a sua pegada de carbono.

Consumo de energia mais reduzido
• Baseada em tecnologia LED que
consome inerentemente menos
energia
• Modo de hibernação profunda (Deep
Sleep) – reduz o consumo de energia a
menos de 1W
• Modo OFF (Desligado) – desliga
automaticamente a partir do modo
Deep Sleep reduzindo o consumo de
energia a menos de 0,15W quando
a impressora não se encontra em
utilização
Redução do desperdício de papel
• Impressão em frente e verso – reduz
a utilização de papel permitindo ao
utilizador imprimir em ambas as faces
da folha. Pode imprimir documentos
profissionais internamente, numa base
de impressão a pedido, reduzindo o
consumo de papel

• Secure printing – autoriza as
impressões apenas a pedido,
reduzindo o número de trabalhos
impressos que ficam na impressora e o
desperdício
Utilização de toner eficiente e
reciclagem de consumíveis
• Função Toner Save – reduz a
quantidade de toner utilizado ao
imprimir documentos de rascunho ou
internos
• Impressão apenas em mono sempre
que os cartuchos de cores estejam
vazios
• A OKI oferece aos seus clientes
um programa de reciclagem de
consumíveis. Atualmente, 97% de
todos os materiais devolvidos através
do programa são reciclados

Série C800 – um conjunto variado de modelos com diversas opções e
elevada flexibilidade que vão ao encontro das necessidades de diferentes
orçamentos e estruturas de negócios
Incluindo a C822, C831 e C841, bem como as variantes de cada modelo, as micro, pequenas e médias empresas ou
grupos de trabalho podem agora aceder a impressão a cores nos formatos A3 e A4 com base nas suas necessidades
empresariais individuais.
Os três modelos são ideais para imprimir documentos de escritório comuns em A4 - cartas, mensagens de correio electrónico,
relatórios, propostas, folhas de cálculo, cartões-de-visita, etiquetas, etc. - mas contam também com a comodidade de
permitirem a impressão de documentos em A3 como, por exemplo, posters, brochuras, manuais e muito mais.
Todos os modelos incluem rede de série e alguns dos equipamentos oferecem impressão duplex. Os tabuleiros de papel
adicionais e o móvel estão igualmente disponíveis como acessórios opcionais para assegurar maior flexibilidade e
promover a impressão in-house.
Agora, pode ter um equipamento compacto e económico, que não só satisfaz as suas necessidades
diárias de documentos no formato A4 e impressão segura, como lhe permite imprimir
a cores, em formatos A3 e A4 de alta qualidade, numa vasta gama de suportes
de papel, sem os encargos de utilizar uma reprografia externa.
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A C822 é o dispositivo ideal para qualquer micro e pequena
empresa ou grupo de trabalho
Poderá beneficiar de uma extensa flexibilidade de suportes
de papel, nos formatos A6 a A3 e documentos de alta
qualidade, o que lhe permite imprimir não só os seus
documentos essenciais para o dia-a-dia, como materiais
promocionais para apresentação ao cliente, utilizando um
único dispositivo compacto. Com um reduzido investimento
inicial, a C822 torna mais acessível a impressão nas suas
próprias instalações mesmo, para orçamentos apertados.
C831n/C831dn – para pequenas e médias empresas ou
grupos de trabalho
A C831 é a escolha ideal para pequenas e médias empresas
ou grupos de trabalho com elevados volumes de impressão,
oferecendo rapidez e alta qualidade, nas suas próprias
instalações. Disponibilizando as velocidades de impressão
mais rápidas para o seu segmento de preço, a 35 ppm, com

Resumo de especificações

toners de 10k de alta capacidade, este é um equipamento no
qual pode confiar para satisfazer as suas necessidades de
impressão diárias, sem preocupações. Os reduzidos custos
de operação fazem com que esta seja uma opção atraente
para empresas conscientes dos seus orçamentos e que
exigem elevados volumes de impressão.
C841dn – para organizações que precisem de impressões
com resoluções de 1200 x 1200dpi
O modelo C841dn conta com uma resolução de impressão de
1200dpi que permite às empresas imprimir ainda com mais
precisão e detalhe, cores ricas e vibrantes, com nitidez ao
nível do texto e das linhas finas. Poderá beneficiar de rápidas
velocidades de impressão, toners de alta capacidade e
reduzidos custos de funcionamento com a qualidade superior
adicional da impressão a cores em Alta Definição para apoiar
o seu negócio bem como para satisfazer as necessidades dos
seus clientes.

C822n/C822dn

C831n/C831dn

C841dn

Impressora a cores A3/A4

Impressora a cores A3/A4

Impressora a cores A3/A4

Impressão

Impressão

Impressão

1 a 20

1 a 30

1 a 30

Velocidade de impressão A4

23ppm a cores, 23ppm mono

35ppm a cores, 35ppm mono

35ppm a cores, 35ppm mono

Velocidade de impressão A3

13ppm a cores, 13ppm mono

20ppm a cores, 20ppm mono

20ppm a cores, 20ppm mono

1200 x 600dpi

1200 x 600dpi

1200 x 1200dpi

14 segundos a cores, 14 segundos mono

9,5 segundos a cores, 9,5 segundos mono

9,5 segundos a cores, 9,5 segundos mono
a

Descrição
Funcionalidade
Número de utilizadores

Resolução da impressão
Tempo para a primeira impressão
Funcionamento em rede

a

a

Standard: C822dn; Opcional: C822n

Standard: C831dn; Opcional: C831n

a

300 + 100

300 + 100

300 + 100

2º tabuleiro de papel

Opcional

Opcional

Opcional

3º tabuleiro de papel

–

Opcional

Opcional

4º tabuleiro de papel

–

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

–

Opcional

Opcional

360 x 449 x 552 mm

360 x 449 x 552 mm

360 x 449 x 552 mm

Unidade Duplex
Capacidade de papel standard

Móvel
Móvel com Rodas
Dimensões (AxLxP)
Peso
Consumo de energia
Memória RAM
Cartão de memória SDHC (Opcional)
Linguagem de impressão
Compatibilidade com sistemas operativos

C822n: 37kg; C822dn: 40kg

C831n: 37kg; C831dn: 40kg

40kg

Power Save (Poupança de energia): <12W;
Deep Sleep: <1W

Power Save (Poupança de energia): <12W;
Deep Sleep: <1W

Power Save (Poupança de energia): <12W;
Deep Sleep: <1W

Standard: 256MB; Máxima: 768MB

Standard: 256MB; Máxima: 768MB

Standard: 256MB; Máxima: 768MB

16GB

16GB

16GB

PCL 6 (XL3.0) and PCL5c,
SIDM

PCL 6 (XL3.0) e PCL5c, emulação
PostScript3, SIDM, PDF Direct Print v1.8

PCL 6 (XL3.0) e PCL5c, emulação
PostScript3, SIDM, PDF Direct Print v1.8

Windows 2000 / XP Home / XP Professional (32-bit e 64-bit) / Server 2003 (32-bit e 64-bit) / Server 2008 (32-bit e 64-bit) / Server 2008 R2
(64-bit) /Vista (32-bit e 64-bit) / 7 (32-bit e 64-bit); Mac OS X 10.3.9 a 10.7

Utilitários de software
Segurança

PrintSuperVision, Print Job Accounting, Color Access Policy Manager, Template Manager
Secure Print, Secure Erase

Formatos de papel

Secure Print, Secure Erase

Secure Print, Secure Erase

A3, A4, A5, A6, B4, B5; tamanho personalizado até 1321 mm e gramagens até 256 grs

Consumíveis
Cartuchos de toner de 7k

Preto: 44844616

–

–

Cartuchos de toner de 7,3k

Cyan: 44844615; Magenta: 44844614;
Amarelo: 44844613

–

–

Cartuchos de toner de 10k

–

Cyan: 44844507; Magenta: 44844505;
Amarelo: 44844506; Preto: 44844508

Cyan: 44844507; Magenta: 44844505;
Amarelo: 44844506; Preto: 44844508

Cyan: 44844407; Magenta: 44844405;
Amarelo: 44844406; Preto: 44844408

Cyan: 44844407; Magenta: 44844405;
Amarelo: 44844406; Preto: 44844408

Cyan: 44844407; Magenta: 44844405;
Amarelo: 44844406; Preto: 44844408

Fita de transferência 80k

44846204

44846204

44846204

Unidade fusora 100k

44848805

44848805

44848805

Tambores de imagem de 30k

7

Especialistas em Soluções de Impressão Profissional
A divisão de impressoras da OKI é uma marca global de serviços empresariais, dedicada a criar soluções de
impressão competitivas e profissionais, concebidas para aumentar a eficácia das empresas e dos seus fluxos
de trabalho, hoje e no futuro. Como pioneiros em tecnologias de impressão inovadoras, do Digital LED à Cor
de Alta Definição, temos uma carteira de produtos e soluções premiadas, que permitem às empresas produzir
informação impressa de alta qualidade, focada na imagem, bem como uma maior flexibilidade nos seus
orçamentos.
A OKI apresenta uma gama completa de impressoras A3 e A4 a cores e mono e produtos multifuncionais para
grupos de trabalho e empresas de todas as dimensões, com características superiores no tratamento dos
suportes de papel. Adicionalmente, os nossos equipamentos de fax, POS e matriciais completam a nossa
gama de soluções de impressão. Estes produtos, considerados os melhores na sua classe, foram concebidos
para uma utilização fácil, tornando a tarefa de impressão interna simples.
Cuidado com o meio ambiente

20 anos de tecnologia LED
A OKI foi pioneira no desenvolvimento
da tecnologia LED digital em impressoras há
mais de 20 anos. Esta inovação proporciona uma
impressão de Alta Definição – para uma maior
precisão e impacto na impressão de documentos.
Graças a esta tecnologia, as nossas impressoras são
compactas, amigas do ambiente e energeticamente
mais eficazes, utilizando menos matérias-primas no
processo de fabrico e consumindo menos energia.
As cabeças de impressão LED não incluem peças
móveis, o que torna as nossas impressoras robustas
e ultra-fiáveis.
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O símbolo da Folha Verde da OKI, que se encontra
em todos os produtos e embalagens, representa o
nosso total empenho para com a recolha, reciclagem
e processos ambientais.
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Simplesmente única - Garantia de
3 anos OnSite

Os nossos dispositivos são fabricados de
acordo com os mais elevados padrões de
qualidade e tecnologia, os quais foram confirmados
por testes independentes. Estamos de tal forma
convictos da grande qualidade dos nossos produtos,
que oferecemos uma extensão da garantia para 3
anos - grátis! Basta registar o seu produto no período
de 30 dias a partir da data de compra para além dos
poder desfrutar a nossa oferta exclusiva. Com total
cobertura da OKI! Para obter mais informação, visite:
www.oki.pt/garantia
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fabricados tendo em conta a redução do impacto
ambiental.
■	Aumentar a quantidade dos nossos produtos
de hardware e consumíveis recicláveis é um dos
nossos objetivos estratégicos.
■ Sentimo-nos responsáveis pela condução
do nosso negócio de uma forma
ambientalmente segura, contribuindo para
a conservação e minimizando o impacto no
seio das nossas comunidades.

ia

■	Os produtos OKI são pensados, concebidos e

As impressoras e multifunções ENERGY
STAR ajudam a eliminar o desperdício
de energia beneficiando de um design
e configuração particularmente eficientes. Estes
equipamentos utilizam menos energia para realizar
as tarefas habituais e entram em modo de poupança
de energia sempre que não estão a ser utilizados.
Outras características do produto, como a impressão
em frente e verso, reduzem igualmente o consumo
de energia e papel.

AP

Parte Integrante da conduta corporativa
do Grupo OKI revê continuamente os seus
esforços para oferecer soluções ambientais aos seus
clientes:

Sobre o ENERGY STAR

Cor de Alta definição
Cor de alta definição é a característica
exclusiva OKI que define as tecnologias
de hardware e software líderes de
mercado. Em conjunto, estes componentes oferecem
uma impressão a cores única, de forma simples,
inteligente e com resultados perfeitos.

A cor começa com a OKI

OKI Systems (Ibérica) S.A.-Suc.
Portugal
Av. Quinta Grande nº 53, 7º Dto.
Alfragide, 2614-521 Amadora
Portugal
T +351 21 470 42 00
F +351 21 470 42 01
www.oki.pt

Requer cartão de memória SDHC opcional
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