C911dn

A impressora a cores A3 para impressões
de qualidade profissional e flexibilidade
de suportes inigualável
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O equipamento para as impressões
diárias do seu escritório e para as suas
comunicações de marketing a cores
A C911dn é uma impressora digital LED concebida para
uma grande variedade de aplicações internas. Suporta
uma elevada variedade de papéis, desde A4/carta/legal
de até 360 grs, cartões 3" x 5" e banners de 1,3 m. A
tecnologia Cor HD proporciona resultados deslumbrantes
com cores mais saturadas e detalhes mais refinados,
tornando a C911dn ideal para utilizadores e departamentos
empresariais com necessidades de cores excelentes. A
C911dn é perfeita para a impressão de documentos comuns
de escritório e assegura a elevada qualidade necessária na
produção das suas comunicações de marketing.
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A elevada velocidade, de até 50 ppm em A4 e 28 ppm em
A3, permite-lhe beneficiar da tecnologia de impressão para
lidar até com as tarefas mais difíceis. O tabuleiro de alta
capacidade e o duplex automático reduzem a intervenção
do utilizador e a funcionalidade de rede incorporada
facilita o uso, a partilha e a gestão da impressora no
escritório. A utilização é fácil e intuitiva, graças aos botões
convenientemente colocados e à interface do ecrã LCD a
cores de alta resolução para a navegação pelos menus e
seleção das definições.
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Cores de alta definição deslumbrantes

Flexibilidade de suportes de papel superior a todas as outras

A C911dn foi desenvolvida com base na tecnologia digital LED
premiada da OKI, que produz as impressões mais nítidas e vibrantes
possíveis. Isto, aliado à nossa tecnologia Multi-Level ProQ, permitelhe ter o controlo total da qualidade dos seus materiais impressos, o
que resulta numa profundidade de cor e alta definição deslumbrantes.

No que diz respeito à flexibilidade de suportes de papel, a C911dn
ultrapassa toda a concorrência, sem qualquer dúvida. Pode agora
imprimir a nível interno em toda uma vasta gama de suportes de
papel com gramagens até 360 grs para página única e 320 grs em
duplex, valores superiores aos de qualquer outra impressora da
mesma classe. Se adicionar a isto a compatibilidade com formatos de
papel desde A6 a SRA3 e banners de até 1,3 m, poderá executar uma
variedade de aplicações de impressão a nível interno, com baixos
custos e on demand.

Velocidade de extrema confiança
Em nome da velocidade, muitos equipamentos comprometiam a
qualidade da impressão e as capacidades de manuseamento de
suportes de papel, mas a partir de agora isto já não é necessário.
A C911dn oferece velocidades de impressão até 50 ppm, as mais
elevadas do mercado, sem comprometer a qualidade.

Resumo de funcionalidades
Velocidade de impressão
Tempo para a primeira impressão
Capacidade máxima de papel
Capacidade do toner
Memória
Tamanhos/gramagens de papel
Resolução
Conetividade
Duplex

Maior conveniência
O duplex automático proporciona uma conveniência superior. Como
os consumíveis são acessíveis pela parte frontal, a substituição dos
toners e dos tambores de imagem é mais fácil e rápida. A capacidade
de papel pode ser aumentada das 830 folhas standard para
2950 folhas com tabuleiros opcionais.
C911dn

A4: 50 ppm mono/a cores; A3: 28 ppm mono/a cores
8 segundos ou inferior (a cores/mono)
2950 folhas de 80 grs
CMYK de 24k
Standard: 2 GB de RAM; Opcional: disco rígido de 160 GB
SRA3, A3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5; Tamanhos personalizados até 1321 mm e gramagens de até 360 grs
Tecnologia ProQ4800 Multi-Level, 1200 x 1200 dpi
USB 2.0 de Alta Velocidade, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Standard

Especialistas em Impressão Profissional
A divisão de impressoras da OKI é uma marca global de serviços empresariais, dedicada a criar soluções
de impressão económicas 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 galardoados, que permitem às
empresas produzir comunicações impressas centradas na imagem, vibrantes e de alta qualidade, bem
como alcançar maior flexibilidade nos orçamentos.

Parte integrante da conduta corporativa
do Grupo, a OKI revê continuamente os
seus esforços para oferecer soluções ambientais
aos seus clientes:
g

g
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 s produtos OKI são pensados, concebidos
O
e fabricados tendo em conta a redução do
impacto ambiental.
Aumentar o número de produtos de hardware
e consumíveis reciclados é um dos nossos
objetivos estratégicos.
Sentimo-nos responsáveis pela condução dos
nossos negócios de forma ambientalmente
segura, contribuindo para a conservação e
atividades no seio das nossas comunidades
locais.

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.
Energy Star
As nossas impressoras e
multifuncionais obtiveram a certificação
Energy Star ao ajudarem a eliminar o desperdício
de energia através de designs particularmente
eficazes energeticamente. Consomem menos
energia na realização das tarefas comuns. Quando
não estão em utilização, entram automaticamente
num modo de poupança de energia. Outras
funções como a impressão em frente e verso,
intensificam a redução de desperdício de energia
e recursos de papel.
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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 funcionalidades superiores no
tratamento dos suportes de papel. Adicionalmente, as impressoras de ponto de venda (POS) e matriciais
completam a nossa gama de soluções de impressão. Estes produtos, que são os melhores na sua classe,
foram concebidos para serem fáceis de utilizar, simplificando as tarefas de impressão in-house.

3 anos de garantia

ANOS

Os nossos equipamentos são fabricados
em conformidade com os mais elevados
padrões de qualidade e tecnologia, comprovados
por testes independentes. Estamos tão seguros
da elevada qualidade dos nossos produtos, que
oferecemos uma extensão da garantia adicional
para 3 anos sem custos acrescidos. Basta registar
o seu produto no período de 30 dias a partir da
data de compra e utilizar consumíveis originais
OKI. Para obter mais informação, visite:
www.oki.pt/garantia
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Cor de Alta Definição
A High Definition Colour (Cor de Alta
Definição) é o conjunto exclusivo
de hardware e software da OKI que define as
tendências de mercado. Em conjunto, estes
componentes oferecem uma impressão a cores
única, de forma simples, inteligente e com
resultados perfeitos.
20 anos de tecnologia LED
Há 20 anos, a OKI foi pioneira no
desenvolvimento da tecnologia digital LED
em impressoras. 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
ultrafiáveis.
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