


De prisvärda färgskrivarna C3600 och C3450 tillhör 

de minsta i segmentet och lämpar sig för kontor där 

tempot är högt, men man ändå inte vill göra avkall på 

hög utskriftskvalitet.

Den nya C3600, till exempel, bygger på samma 

driftsäkra digitala, LED-baserade enkelpassteknik som 

alla andra av våra färgskrivare. Nytillskottet i serien har 

dessutom utrustats med funktioner som man normalt 

endast hittar i större och dyrare maskiner.

Imponerande prestanda

Utskriftshastigheten är så hög som 16 sidor i färg per minut

(20 sidor i svartvitt) och den första utskriften är klar redan efter 

12 sekunder (ibland ännu snabbare). Det är inte bara en av de 

minsta skrivarna i klassen, det är också en av de snabbaste. 

Och det är bara början. 

C3600:s snabba processor och stora minne gör att den ledigt 

klarar även mer komplicerade, grafiktunga dokument snabbt och 

smidigt. För användarna innebär detta kortare väntetider, högre 

produktivitet och att samtliga medarbetare kan dra nytta av OKI 

Printing Solutions utmärkta färgutskrifter när de behöver det.

Unik utrymmesbesparande design

Vissa så kallade bordsfärgskrivare tar nästan upp hela bordet 

de ställs på, men det är inte fallet med C3600 och C3450. En 

kompakt design och ett lättillgängligt utmatningsfack gör dem 

till ett givet val om det råder utrymmesbrist. En LCD-display på 

framsidan av C3600 visar tydlig och lättfattlig statusinformation 

medan ovansidan kan öppnas för snabba tonerpatron- och 

trumbyten.

Hållbar och billig i drift

Eftersom tonerpatroner och trummor är separata behöver man 

endast byta ut de förbrukningsartiklar som är slut. Trummorna 

klarar upp till hela 15 000 sidor, vilket innebär längre driftstid 

och högre utskriftsvolym samtidigt som kostnaderna minskar.

Snabb, prisvärd bords- 
färgskrivare för små 
arbetsgrupper

C3000-serien



Driftsäker

Med färre rörliga delar finns det färre saker som kan gå sönder. 

Detta är skälet till att OKI Printing Solutions gick i bräschen för 

den digitala LED-tekniken och fortsätter använda den i sina 

färgskrivare. I kombination med enkelpasstekniken blir resultatet 

skrivare som tycks i det närmaste outslitliga: perfekt för små 

arbetsgrupper med en hög arbetsbörda.

Kraftfulla programverktyg

Låt dig inte luras av den ringa storleken eller det låga priset. 

C3600 och C3450 levereras med en hel svit av praktiska kontors- 

och mediehanteringsprogram:

Print Control – för övervakning av användning och tillgångs- 

reglering för bättre kontroll över skrivarkostnaderna.

PrintSuperVision – webbläsarbaserad övervakning och 

administration av alla skrivare i nätverket, oavsett märke 

eller modell.

Template Manager 3.0 – redigerbara användarvänliga 

mallar för framställning av en rad olika kontorsdokument.

Color Correct – för finjustering av standardpaletten i 

Microsoft Offices programsvit.

Color Swatch – för återgivning av egna/anpassade färger, 

till exempel färgpaletter för varumärken.

Mångsidig mediehantering

Tack vare OKI Printing Solutions mångsidiga mediehanterings-

funktioner har användarna tillgång till en rad olika utskriftsalternativ 

samt stöd för ett antal olika pappersformat och papperstyper. 

Både C3450 och C3600 klarar av allt från vanligt 80 g/m²-papper 

till högkvalitativ lätt kartong (203 g/m²). Det går till och med att 

skriva ut upp till 1 200 mm långa banderoller!

•

•

•

•

•

VILKEN SKA MAN VÄLJA, C3450 ELLER C3600?

C3450 C3600

Hastighet, färg (A4) 16 sid/min

Hastighet, svartvitt (A4) 20 sid/min

Pappersformat A4, A5, A6, banderoll

Papperskapacitet 250 ark

Duplexenhet (för dubbelsidig utskrift) Manuell (endast Windows)

Processorhastighet 200 MHz 400 MHz

RAM-minne 32 MB 128 MB

Skrivarspråk Windows/Mac-värd-
baserat utskriftssystem

PCL och PostScript



Beskrivning Livslängd* (antal sidor) Artikelnummer

Svart toner 1 500
2 500

43459436
43459332

Färgtoner 1 500
2 500

Cyan: 43459435 / Magenta: 43459434 / Gul: 43459433
Cyan: 43459331 / Magenta: 43459330 / Gul: 43459329

Trumma 15 000 A4-sidor Svart: 43460208 / Cyan: 43460207 / Magenta: 4340206 / Gul: 43460205

Transportband 50 000 A4-sidor 43378002

Fixeringsenhet 50 000 A4-sidor 43377003

C3000-seriens skrivare för färg och svartvitt

C3450 C3600

Artikelnummer 01219402 44004603

Hastighet och kapacitet Utskriftshastighet A4 16 sid/min i färg, 20 sid/min i svartvitt

Tid till första utskrift 10 sekunder i svartvitt, 12 sek i färg

Uppvärmningstid Upp till 60 sekunder från strömtillslag 
och upp till 40 sekunder från energisparläge

Upp till 80 sekunder från strömtillslag
och upp till 40 sekunder från energisparläge

Processorhastighet 200 MHz 400 MHz

Utskriftskvalitet Upplösning ProQ2400-flernivåteknik, 1 200 x 600 dpi

Utskriftsförbättringar Automatisk färgbalans, Photo Enhance via drivrutin Automatisk färgbalans, Photo Enhance via drivrutin 
(dock ej Macintosh- och PostScript-drivrutiner)

Teckensnitt Skrivarteckensnitt — 87 skalbara PCL-teckensnitt, 80 PostScript-teckensnitt, 
PCL-bitmappsteckensnitt. OCR-A och OCR-B, USPS-ZIP-streckkod

Kompatibilitet Skrivarspråk Värddatorbaserat utskriftssystem för Windows/Macintosh PCL 6 (XL3.0) och PCL5c, PostScript 3 (klon).
Matris (IBM-PPR, EPSON-FX)

Anslutningar USB 2.0 och 10/100-TX-Ethernet

Operativsystem Windows 2000/XP Home/XP Professional/XP Professional x64/Server 2003/Server 2003 för x64/Vista (32- och 64-bitars)/
Mac OS X PowerPC 10.2.8 eller högre/Mac OS X Intel 10.4.4 eller högre*1

Streckkodsstöd — Streckkod med kontrollsummestöd

Utility Suite Color Correct, Color Swatch, OKI LPR (endast Windows), 
PrintSuperVision.net (endast Windows), Template Manager 3.0 

(endast Windows), Web Driver Installer (endast Windows), 
Web Print (endast Windows), Print Control-server (endast Windows), 

Print Control-klient, Status Monitor (endast Windows), 
Printer Menu Utility (endast Macintosh)

Color Correct, Color Swatch, OKI LPR (endast Windows), 
PrintSuperVision.net (endast Windows), Template Manager 3.0 

(endast Windows), Web Driver Installer (endast Windows), 
Web Print (endast Windows), Print Control-server (endast Windows), 

Print Control-klient, Storage Device Manager (endast Windows), 
Gamma Utility

Minne Standard-RAM 32 MB 128 MB

Max. RAM 288 MB 640 MB

Pappershantering Kapacitet magasin 1 250 ark. Pappersformat: A4, A5, B5, A6

Kapacitet manuella inmatningsfacket 1 ark. Pappersformat: A4, A5, B5, A6, kuvert (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), 
etiketter (Avery 7162, 7664, 7666), anpassad storlek (upp till 1 200 mm i längd, inklusive banderoller*2)

Mediavikt standardmagasin 64–120 g/m²

Mediavikt manuella inmatningsfacket 75–203 g/m²

Duplex Manuell (endast Windows)

Pappersformat duplex A4, A5, B5. Stöd för anpassad storlek: Bredd 148–215,9 mm. Längd 210–355,6 mm

Mediavikt duplex 75–105 g/m²

Utmatning 150 ark med utskriftssidan nedåt (80 g/m²), 1 ark med utskriftssidan uppåt

Driftsförhållanden Temperatur/luftfuktighet 10–32 °C (17–27 °C rekommenderas)/20–80 % relativ luftfuktighet (50–70 % rekommenderas)

Lagring –10 till +43 °C, 10–90 % relativ luftfuktighet

Strömkrav Strömförsörjning Enfas 220–240 VAC, frekvens 50/60 Hz +/– 2 %

Strömförbrukning Normalt 400 W, topp 980 W, tomgång 100 W (genomsnitt), energisparläge < 14 W

Ljudnivå Drift: upp till 51,0 dB(A), viloläge: 37 dB(A), energisparläge: bakgrundsnivå

Mått (H x B x D) 290 x 376 x 479 mm

Vikt*3 Ca 21 kg

Kapacitet Skrivarkapacitet (max.) 35 000 sidor/månad

Skrivarkapacitet (genomsnitt) 500–2 000 sidor/månad

Garanti Ett år på platsen i hela Europa

Tillbehör Minne 64 MB (01110301) eller 256 MB (01110302) 256 MB (01182901) eller 512 MB (01182902)

Information om förbrukningsartiklar: För att skydda skrivaren och för att du ska kunna utnyttja alla dess funktioner är denna modell konstruerad så att den endast kan användas med OKI Printing Solutions 
originaltonerkassetter. Originalkassetterna har försetts med OKI:s varumärke. Andra tonerkassetter fungerar eventuellt inte alls, även om de påstås vara kompatibla. Om de fungerar finns det risk för att skrivarens 
prestanda försämras och för sämre utskriftskvalitet.

* Alla toner: A4-sidor vid 5 % täckningsgrad, skrivaren levereras med 500 sidor vid 5 % täckningsgrad. Samtliga trummor: Genomsnittlig livslängd, A4-sidor.
Med reservation för eventuella ändringar av tekniska specifikationer. Alla varumärken är registrerade av respektive företag/ägare.

*1 Gå till OKI Printing Solutions lokala webbplats för de senaste drivrutinerna och information om kompatibla operativsystem
*2 Installation av extraminne rekommenderas för att aktivera alla funktioner för banderollutskrift
*3 Inklusive alla förbrukningsartiklar

Tillval (artikelnummer)

Svartvita 
skrivare 

Multifunktions-
produkterFärgskrivare Fax Matrisskrivare
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OKI Systems (Sweden) AB 

Salagatan 42 A 

Box 8133 

163 08 Spånga 

e-post: info@oki.se 

tel: 08-634 37 00 

fax: 08-634 37 01 

www.okiprintingsolutions.se 
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