C650

Impressão duplex			
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Imprime em formatos de B8 a 216 x 1321 mm,
e gramagens até 256 grs			
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1 – 20+ utilizadores			
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Impressora A4 a cores			

PR

A impressora A4 a cores de alto desempenho
mais pequena do mundo

A impressora a
cores compacta,
com um
desempenho
impressionante
Conheça a impressora a cores
pequena que não compromete
a relação custo-eficácia, a
produtividade e a eficiência.
Para as organizações onde o espaço é limitado, comprar uma
impressora compacta significava, de forma geral, comprometer a
qualidade, a produtividade ou os custos de funcionamento.
Isso já não acontece. A impressora A4 a cores OKI C650
proporciona o desempenho, o manuseamento de suportes e a
eficiência de custos de um dispositivo para grupos de trabalho
num formato compacto e robusto.
Simplifique a produção de todo o tipo de materiais, desde
suportes de marketing a faturas de clientes, com impressão de
alta velocidade em cores LED ricas. A C650 oferece acesso frontal
completo para permitir a sua instalação em espaços reduzidos,
e possibilitar que a sua operação e manutenção sejam feitas
apenas a partir da parte da frente do dispositivo. Os componentes
robustos garantem fiabilidade duradoura. Além disso, com custos
de funcionamento pensados para uma utilização intensiva, a C650
torna a impressão a cores de alta qualidade e elevados volumes
económica e eficiente.
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A quem se destina a C650?
A C650 destaca-se em qualquer empresa onde o
espaço é limitado e o desempenho é uma prioridade.
Quer precise de um dispositivo duradouro que
resista à agitação de um armazém, ou que se encaixe
perfeitamente num espaço fechado num quiosque ou
numa linha de produção ou até mesmo num escritório
de apoio, onde os utilizadores necessitam de elevados
volumes de impressão com qualidade profissional, a
C650 oferece a flexibilidade necessária para se adaptar
às necessidades específicas do seu negócio.

Porquê a C650?










3

E xtremamente compacta – Concebida para trabalhar
nos espaços mais apertados, o formato compacto
da C650 necessita apenas de um espaço mínimo
para funcionar. A C650 pode ser colocada em
praticamente qualquer lugar, uma vez que tem acesso
frontal completo e necessita apenas de 2 cm de
espaço à volta para funcionar e para manutenção.
Velocidade de impressão superior – Apesar do tamanho

reduzido e de necessitar apenas de um espaço mínimo
para manutenção, a C650 é superior em velocidade de
impressão e no manuseamento de suportes, imprimindo
até 35 páginas por minuto, e lidando facilmente com
suportes até 256 grs e até 1,32 m de comprimento.
Fiável – Graças ao novo design único que utiliza muito

mais metal do que plástico, a C650 é o dispositivo mais
robusto da respetiva classe. Concebida para uma vida
longa e duradoura, continuará a cumprir com a sua função.
Qualidade de impressão excecional – Crie

documentos e materiais de marketing com
cores deslumbrantes com a tecnologia LED, de
forma rápida e fácil, sem compromissos.
Retorno inigualável do investimento – a C650 foi

concebida para imprimir incansavelmente. A vida
útil muito longa e o elevado ciclo de impressão
são suportados por toners e tambores separados
para garantir a máxima utilização de todos os
consumíveis, o que é perfeito para impressões
a cores de grande volume e cobertura. Todos os
consumíveis podem ser facilmente substituídos pelo
utilizador. A C650 trabalhará ao ritmo dos utilizadores
para que todos cumpram com as suas funções.

C650
IMPRESSORA

MANUSEAMENTO DE PAPEL

Velocidade de impressão A4 35 ppm a cores/mono
Tempo para primeira
6,5 segundos a cores/mono
impressão
≤ 20 segundos no arranque
Tempo de aquecimento
≤ 11 segundos no modo poupança de energia

Capacidade de papel

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

Tabuleiro 2: 530 folhas de 80 grs; Tabuleiro 3: 530 folhas de
Capacidade de papel
80 grs;
de tabuleiros opcionais
Tabuleiro 4: 530 folhas de 80 grs
Capacidade máxima de papel 1940 folhas de 80 grs

INTERFACE E SOFTWARE
Padrão: Ethernet 10/100/1000 Base, dispositivo USB 2.0,
Conetividade
anfitrião USB 2.0 x 1, NFC4 Opcional: 802.11abgn sem fios
Emulação PCL 6 (XL3.0), emulação PCL 5c, emulação Epson
Linguagens da impressora FX, emulação PostScript 3, emulação PDF 2.0, emulação IBM
ProPrinter
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, HTTP, HTTPS,
Rede e protocolos DNS, DDNS, WINS, Bonjour, SMTP, SMTPS, POP3, SNMPv1&v3,
SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100,
Telnet, FTP, FTPS, AirPrint, IEEE802.11a/b/g/n sem fios, WEP,
WPA, WPA2, Personal, Enterprise2

Tabuleiro 1: A4, A5, A6, B5; B6 Tabuleiro 2/3/4: A4, A5, A6,
B5, B6; Tabuleiro multifunções: A4, A5, A6, B5, B6, B7, B8;
Envelopes (Com-9, Com-10, DL, C5), formato personalizado:
Tamanhos de papel
largura de 55 a 216 mm, comprimento de 91 a 1,321 mm;
Duplex: A4, A5, A6, B5, B6; Formato personalizado: largura de
105 a 216 mm, comprimento de 148 a 356 mm
Gramagens de papel

Tabuleiro 1: 60 a 256 grs; Tabuleiro 2/3/4: 64 a 176 grs;
Tabuleiro multifunções: 60 a 256 grs; Duplex: 64 a 176 grs

Duplex Standard
Saída de papel 150 folhas face para baixo, 100 folhas face para cima, 80 grs

CARACTERÍSTICAS GERAIS
Memória 1 GB de RAM; 3 GB eMMC
Processador ARM® Cortex®-A9

Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1
x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64,
Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server
Compatibilidade com
2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2,
sistemas operativos1
Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64 ,macOS
X 10.15, macOS X 10.14, macOS X 10.13, macOS X 10.12,
macOS X 10.11, iOS, Linux, Android
IPv6, autenticação 802.1x, SNMP V3, encriptação SSL3/TLS
Funcionamento avançado de
HTTPS, impressão segura, eliminação segura, encriptação de
rede e segurança
dados, filtragem de IP, IPSec, filtragem MAC

Pacote de utilitários 1

Print Job Accounting Client, Ferramenta de atualização de
firmware, PS Gamma Adjuster, Correção de cores, SENDYS
Explorer3; Windows: Template Manager, OKI LPR, Utilitário
de amostras de cores, Driver Installer Generator, smart
PrintSuperVision, Ferramenta de configuração, Extensão de
rede, Ferramenta de monitorização, The Design Hub; MacOSX:
Configuração da placa de rede, assistente de perfis; Android/
iOS: Mobile Print; Android: NFC Setting Tool; iOS: Ferramenta de
atualização de firmware

Condições de funcionamento

Temperatura/humidade de funcionamento: 10 °C a 32 °C
(17 °C a 27 °C recomendados)/20% a 80% HR (50% a 70% HR
recomendada); Temperatura/humidade de armazenamento:
-10 °C a 43 °C, 10% a 90% HR

Fonte de alimentação Monofásica de 220–240 V CA, frequência 50/60 Hz +/- 2%
Típico: 840 W; Máx.: 1150 W; Em repouso: 20 W; Modo de
Consumo de energia poupança de energia: <14 W; Modo de hibernação: <1,1 W;
Desligar automático: <0,15 W
Nível de ruído

Em funcionamento: 54 dB(A) ou inferior; Standby: 32 dB(A) ou
inferior; Em modo de poupança de energia: inaudível

Dimensões (A x L x P) 290 x 395 x 430 mm
Espaço necessário
490 x 435 x 654 mm
para utilização (AxLxP)
Peso 28,2 kg (incluindo todos os consumíveis)
Ciclo de impressão
Garantia

Máximo: 100 000 páginas/mês;
Média: 8000 páginas/mês
3 anos de garantia alargada se efetuar o registo num período
de 30 dias a contar da data de compra

Números de referência C650dn-Euro 09006144

TIPOS DE LETRA
87 tipos de letra dimensionáveis de emulação PCL, 80 tipos
Fonte da impressora de letra de emulação PostScript, LinePrinter, 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(Modelo2)

Tabuleiro opcional: 09006124; Móvel: 09006141;
Base com rodas: 09006140; LAN sem fios: 45830222

CONSUMÍVEIS (NÚMEROS DE REFERÊNCIA)
Toners*
Ciano: 09006127; Magenta: 09006128; Amarelo: 09006129
(6000 páginas)

QUALIDADE DE IMPRESSÃO
Resolução 1200 x 1200 dpi
Aperfeiçoamentos

ACESSÓRIOS (NÚMEROS DE REFERÊNCIA)

Equilíbrio Automático de Cores, Photo Enhance através do
controlador (apenas controlador Windows PCL6)

Consulte o website OKI local para obter os mais recentes lançamentos de controladores e
compatibilidade de sistemas operativos
Apenas disponível através de rede W-LAN sem fios
3
Para obter mais informações, visite www.sendysexplorer.com
4
Impressão através da aplicação OKI Mobile Print
1

2

Toner*
Preto: 09006130
(7000 páginas)
Tambores de imagem** Ciano: 09006132; Magenta: 09006133; Amarelo: 09006134;
(50 000 páginas) Preto: 09006131
Fita de transferência
09006125
(60 000 páginas)
Fusora (60 000 páginas)*** 09006126
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* Toners: produção de páginas A4 em conformidade com ISO/ISC 19798
** Tambor: número médio de páginas A4 impressas (3 páginas por trabalho)
*** Fusora: 3 páginas por trabalho
		 Impressora fornecida com toner para, aprox., 3000 páginas A4

ANOS

3 anos de garantia

Os nossos dispositivos são fabricados em conformidade
com as mais altas normas de qualidade e tecnologia,
comprovadas por testes independentes. Estamos tão convictos da
alta qualidade dos nossos produtos que oferecemos uma extensão
da garantia padrão para 3 anos sem custos adicionais. Basta que
registe o seu produto no período de 30 dias após a aquisição. Para
obter mais informações, visite: WWW.OKI.PT/WARRANTY
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