
Műszaki jellemzők a C532dn és C542dn típusokhoz

Intelligens, intuitív A4-es színes nyomtatás, amely új távlatokat nyit 
a kisvállalkozások és munkacsoportok számára

Mivel rendkívül gyorsak és újfajta, nagy teljesítményű motorral rendelkeznek, ezek a kisvállalkozásoknak és 
munkacsoportoknak szánt nyomtatók új mércét jelentenek a nyomtatási minőség és a dokumentumbiztonság terén. 
Ráadásul a C542dn az intelligens nyomtatók átalakíthatóságának minden előnyét is elérhetővé teszi, többek között 
egy testre szabható, 7”-es színes LCD érintőképernyőt, valamint az OKI intelligens bővíthető platformját (sXP) is, amely 
lehetővé teszi a pull printing nyomtatóflottákhoz való csatlakozást. 

Az OKI nyílt architektúrás sXP platformja (C542dn)
 < A smart Extendable Platform (sXP) lehetővé 

teszi a pull printing nyomtatóflottához és egyéb 
eszközökhöz való csatlakozást

 < Intuitív, testre szabható, 7”-es színes LCD 
érintőképernyő

 < Lehetőség van olyan külső féltől származó 
alkalmazás futtatására az eszközön, mint amilyen 
a PaperCut MF és a Drivve Image

 < Ingyenes hozzáférés a SENDYS Explorer LITE 
dokumentumkezelő szoftverhez

 < SENDYS Output Manager opció, amely lehetővé 
teszi a rendszergazdának, hogy az összes 
felhasználó nyomtatási feladatát kezelni tudja, 
így csökkennek a költségek és a környezetre 
gyakorolt ártalmas hatás

 < A rendelkezésre álló szoftverfejlesztő készlet 
(SDK) lehetővé teszi az egyedi megoldások gyors 
megvalósítását

Kiemelkedő nyomtatási minőség és rugalmas 
adathordozó-kezelés
 < Valós 1200 × 1200 dpi nyomtatási felbontás a 

kimagasló nyomtatási minőségért
 < Rugalmas adathordozó-kezelés – A6-os mérettől 

1320 mm-es transzparensekig, és az akár 
220 g/m2 súlyú papírokig

 < Kétoldalas nyomtatás alapkiépítésben

Termelékenységet növelő, hatékony munkavégzés
 < Elismerésre méltó, akár 30 lap/perc színes 

nyomtatási sebesség
 < Akár 1 410 lapos papírkapacitás két opcionális 

tálcával 
 < 1 GB RAM memória a sok grafikát tartalmazó 

dokumentumok problémamentes nyomtatásáért
 < Gigabit Ethernet teszi lehetővé a nagyméretű színes 

fájlok hálózaton keresztüli gyors átvitelét
 < Mobilnyomtatás okostelefonokon és táblagépeken 

keresztül, Google Cloud Print 2.0 kompatibilitás, 
emellett az Apple Inc. által biztosított AirPrint 
funkció is használható 

 < Opcionális vezeték nélküli LAN modul áll 
rendelkezésre

 < Tároljon jogosultság nélkül is nyomtatható 
sablonokat és dokumentumokat a készüléken 
(Megosztott nyomtatás)

 < Citrix XenApp 7.6 kompatibilitás – ideális virtuális 
hálózati környezethez

Fontos biztonsági funkciók
 < A Wireless Direct funkció biztonságos, 

egyidejű vezetékes és vezeték nélküli hálózati 
kapcsolódást tesz lehetővé 

 < A Private Print és az opcionális Card Release* 
funkciókkal biztonságban tudhatja bizalmas 
dokumentumait, így a felhasználók minden 
nyomtatási feladatot áttekinthetnek, mielőtt 
kiválasztják, melyeket nyomtassák ki

 < Az Internet Protocol Security 
(IPSec) megfelelőség biztosítja 
a dokumentumok biztonságos 
elküldését és fogadását

Könnyű beállítás, használat és fenntartás
 < Könnyű beállítani és elkezdeni vele a munkát
 < Videós útmutatás a telepítéshez és a 

kellékanyagok cseréjéhez
 < Amikor az új funkciók elérhetővé válnak, az OKI 

webhelyén keresztül frissíthető az eszköz
 < Hibaelhárítás az eszköz képernyőjén és az OKI 

Mobile Print alkalmazáson keresztül (C542dn)
 < A Csendes üzemmód ideális a kisebb irodák 

számára

Költség- és energiatakarékos
 < Marketinganyagok házon belüli nyomtatása 

a kimagasló nyomtatási minőségnek és az 
adathordozók rugalmas kezelésének köszönhetően

 < Energiatakarékos Mély alvó üzemmód, Automatikus 
kikapcsolás üzemmód, amely automatikusan 
kikapcsol és kevesebb mint  
0,5 W-ot fogyaszt, amikor nincs használatban

 < A Festéktakarékos funkció csökkenti a költséget 
piszkozatok vagy belső dokumentumok 
nyomtatásakor

 < A kétoldalas nyomtatás funkciónak köszönhetően 
csökkentheti a felhasznált papír mennyiségét

 < Ingyenes kellékanyag-újrahasznosítási program
 < A LED technológiának köszönhetően kevesebb a 

mozgó alkatrész, így hosszabb az élettartam
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A4-es a

Színes/fekete-fehér a

Kétoldalas/hálózatos a

A6-tól 1320 mm-ig, akár 220 g/m2-ig a 

1 – 20 felhasználó a



Nyomtató
A4-es nyomtatási sebesség 30 lap/perc színes/fekete-fehér

Első nyomat elkészítési ideje 7,5 másodperc színes/fekete-fehér

Bemelegedési idő

C532dn:  Legfeljebb 27 másodperc a bekapcsolástól számítva, illetve 
28 másodperc energiatakarékos üzemmódból

C542dn:  Legfeljebb 35 másodperc a bekapcsolástól számítva, illetve 
28 másodperc energiatakarékos üzemmódból

C532dn/C542dn – színes és fekete-fehér nyomtatók

Csatlakozás és szoftverek

Csatlakozás
USB 2.0 eszköz, 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T Ethernet, Host 
USB x 1 (elöl), Host USB x 1 (IC kártyaolvasó csatlakozás),Vezeték nél-
küli IEEE802.11a/b/g/n (opcionális)

Nyomtatási nyelvek PCL6 (XL3.0) és PCL5c, PostScript 3 (emuláció), PDF v1.7, SIDM 
(IBM-PPR, EPSON-FX), XPS

Hálózat és protokollok

Minden elterjedt hálózati protokoll támogatása hálózati kártyán 
keresztül és belső web szerverrel a nyomtató és a hálózati kártya 
beállításához és kezeléséhez. TCP/IPv4&v6, NetBIOS TCP-n keresztül, 
DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, 
SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD nyomtatás, LLTD, 
IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, Vezeték 
nélküli IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, személyes, vállalati

Kompatibilitás operációs  
rendszerekkel1

Vista (32 bites és 64 bites) / Server 2008 (32 bites és 64 bites) / 
Windows 7 (32 bites és 64 bites) / Server 2008 R2 (64 bites) / Windows 
8 (32 bites és 64 bites) / Server 2012 (64 bites) / Windows 8.1 (32 bites 
és 64 bites) / Server 2012 R2 (64 bites) / Windows 10 (32 bites és 64 
bites); Linux PPD; Mac OS X 10.8.5 – 10.11

Speciális hálózati megoldások 
és biztonság

IPv6, 802.1x hitelesítés, SNMPv3, SSL/TLS HTTPS titkosítás, 
Biztonságos nyomtatás, Biztonságos törlés, MAC szűrés, IP szűrés, 
IPSec

Segédprogramok1 

Configuration Tool2, Color Correct Utility, Color Swatch Utility2, Driver 
Installer2, Firmware Update Tool, Front End Installer2, LPR Utility2, 
Maintenance Utility2, Network Card Setup3, Network Extension2, PDF 
Print Direct2, Print Job Accounting Client, Profile Assistant3, PS Gamma 
Adjuster, SENDYS Explorer Lite2 (csak a C542dn típusnál), smart 
PrintSuperVision2, Template Manager2, Web Driver Installer2

1Az illesztőprogramok legújabb kiadásait és a támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos információkat az OKI helyi honlapján találhatja meg. 2Csak Windows. 3Csak Mac. 4Összes 
kellékanyaggal együtt

Kellékanyag-információk: A nyomtató védelme és a teljes értékű működéséből származó előnyök érdekében a típust úgy tervezték, hogy csak eredeti OKI festékkazettákkal működjön. 
Ezeken OKI márkajelzés található. Más festékkazetták használata esetén, még akkor is, ha azokat „kompatibilisként” kínálják, teljes üzemképtelenség is előfordulhat, de egyéb esetben is 
romolhat a nyomtatás teljesítménye és minősége.

Nyomtatási minőség
Felbontás 1200 x 1200 dpi

Kiegészítők Automatikus színegyensúly és fotójavítás funkciók az 
illesztőprogramban (kizárólag a Windows PCL6 illesztőprogramban)

Kezelőpanel (C542dn)

LCD-érintőképernyő 7”-es (17,5 cm) színes, hátsó megvilágítású LCD érintőképernyő és 
billentyűk; 20 gomb, 2 LED

Papírkezelés

Papírkapacitás 1. tálca: 250 db 80 g/m2-es lap; 
Többcélú tálca: 100 lap 80 g/m2

Papírkapacitás
Opcionális tálcák

2. tálca: 530 db 80 g/m²-es lap; 
3. tálca: 530 lap 80 g/m2

Maximális papírkapacitás 1 410 lap 80 g/m2

Papírméretek

1. tálca: A4, A5, B5, A6, B6; 2./3. tálca: A4, A5, B5; Többcélú tálca: A4, 
A5, B5, A6, B6, B6 fél, borítékok (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), 
indexkártya (3” x 5”) (75 x 125 mm), Fényképméret (4” x 6”, 
5” x 7”) (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), Egyedi méret (max. 1320 mm 
hosszúság a transzparenseket is beleértve); Kétoldalas: A4, A5, B5

Papírtömeg 1., 2. és 3. tálca: 64-176 g/m²; Többcélú tálca: 64 to 220 g/m²; 
Kétoldalas 64–176 g/m2

Kétoldalas Alapkiépítésben

Papír kimenet Nyomtatott oldallal lefelé: 150 db 80 g/m2-es lap; 
Nyomtatott oldallal felfelé: 100 lap 80 g/m2

Általános jellemzők
Memória 1GB RAM; 3GB eMMC

Környezet

Üzemi hőmérséklet/páratartalom: 10 °C – 32 °C (17 °C – 27 °C 
a javasolt) / 20%–80% relatív páratartalom (50%–70% relatív 
páratartalom javasolt)
Tárolási hőmérséklet/páratartalom: -10°C – 43°C, 10% – 90% relatív 
páratartalom

Tápellátás Egyfázisú 220-240 V váltakozó áram, 50/60Hz +/-2% frekvencia

Energiafogyasztás
Jellemző: 670W; Max: 1250W; Készenléti állapot: 90W; 
Energiatakarékos üzemmód: <14W; Mély alvó üzemmód: <1.1W; 
Automatikus kikapcsolás üzemmód: <0,5 W

Zajszint Működés közben: <54 dB(A); Készenléti állapot: 37 dB(A); 
Energiatakarékos üzemmód: Nem hallható

Méret (SzxHxM) 427 x 571 x 279mm
Súly4 C532dn: 23 kg; C542dn: 24 kg

Terhelhetőség Maximum: 60 000 oldal/hónap; Javasolt: akár 6 000 oldal/hónap

Garancia 3 év kiterjesztett garancia a vásárlást követő 30 napon belüli 
regisztráció esetén

Termékrendelési számok C532dn: 46552601 (2AC) / 46356102 (Euro) / 46552801 (UK)
C542dn: 46552602 (2AC) / 46356132 (Euro) / 46552802 (UK)

Kellékanyagok (rendelési számok)
Festékkazetták*

(1 500 oldal)
Cián: 46490403; Bíbor: 46490402; Sárga: 46490401; 
Fekete: 46490404

Festékkazetták*
(6000 oldal) Cián: 46490607; Bíbor: 46490606; Sárga: 46490605

Festékkazetta*
(7 000 oldal) Fekete: 46490608

Fényhengerek**
(30 000 oldal)

Cián: 46484107; Bíbor: 46484106; Sárga: 46484105; 
Fekete: 46484108

Továbbító szalag
(60 000 oldal) 46394902

Beégető egység
(60 000 oldal) 46358502

* Festékkazetta: A festékkazetta A4-es oldalakkal számolt kapacitása az ISO/ISC 19798-es 
szabványnak megfelelő. A nyomtató tartozéka egy 2 000 CMY A4-es oldal nyomtatásához 
elegendő festékkazetta.

**Dob: Átlagos élettartama 3 oldal feladatonként az 1-es tálcából egyoldalas nyomtatási 
módban.

Kiegészítők (rendelési számok)
Második papírtálca 46361802

Harmadik papírtálca 46361802

Vezeték nélküli LAN-modul 45830202

Gépszekrény 46567701

Betűtípusok

Nyomtató-betűtípusok Méretezhető: 87 PCL és 80 PostScript betűtípus, PCL Bitmap 
betűtípusok, OCR-A/B, USPS ZIP vonalkód

Vonalkód
10 típus egy vetületre 26 változattal: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/
JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, 
ZIP+4 POSTNET, két méret 2 típusa: PDF417, QR kód

Oki Systems  
(Magyarország) Kft.
1133 Budapest
Váci út 76.
Magyarország
Tel: +36 1 814 8000

Fax: +36 1 814 8009

www.okihu.hu

©2016 Oki Europe Ltd. Oki Europe Ltd. az Oki Electric vállalatcsoport tagja. Verziószám: 1.0 08/2016.
A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. Minden védjegy levédve.
Az AirPrint és az AirPrint logó az Apple Inc. bejegyzett védjegye. A Google Cloud Print a Google Inc. bejegyzett védjegye.

3 év garancia

Független tesztek tanúbizonysága szerint készülékeink megfelelnek a legmagasabb szintű minőségi és műszaki 
szabványoknak. Olyannyira bízunk termékeink magas színvonalában, hogy a hagyományos jótállást három évre 

hosszabbítjuk, többletköltség nélkül. Hogy jogosult legyen a bővített jótállásra, csupán regisztrálnia kell termékét a vásárlástól számított 
30 napon belül. További információért látogasson el a következő webhelyre: www.okihu.hu/garancia
Regisztráció nélkül az egész Európában érvényes standard, 1 éves garancia vonatkozik a termékre.
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