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Als het om echte productiviteit gaat, 

als uw team met strakke deadlines 

werkt en stapels werk heeft, hebt u een 

netwerkkleurenprinter nodig waar u 

helemaal op kunt rekenen. En dat is de 

nieuwe C711.

De C711 met zijn uiterst betrouwbare 

digitale LED-technologie is speciaal 

ontworpen om te voldoen aan de hoge 

eisen van het hedendaagse bedrijfsleven.

De snelle verwerking en het solide, maar 

toch compacte ontwerp leveren weergaloze 

topprestaties. Keer op keer!

En dat is nog niet alles. Met zijn 

fantastische afdrukkwaliteit, buitengewone 

veelzijdigheid in media, de beste 

energiebesparingen en werkelijk 

lage gebruikskosten is de C711 een 

betrouwbare investering in de toekomst 

van uw bedrijf.

Snel	en	efficiënt	in	kleur		
printen	met	lage	gebruikskosten



  

 Printsnelheid	(A4)	 34 ppm kleur,  
  36 ppm mono

 Tijd	tot	eerste	afdruk 9 seconden kleur; 8 seconden mono

 Afdrukkwaliteit ProQ2400-multileveltechnologie,  
  1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

 Printertalen	 PCL 6 (XL 3.0) en PCL 5c, PostScript 3-emulatie,  
  SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF Direct Print v1.7, XPS

 Stroomverbruik	 Tijdens gebruik: 600 W; slaapstand: 1.2 W

  

Papierinvoer  Standaard: 630 vel, 80 g/m²;  
  max.: tot 1.690 vel, 80 g/m²

Papiergewicht	 Tot 250 g/m²

Papierformaten	 A4, A5, B5, A6, banners tot 1200 mm

Duplexeenheid	 Standaard: C711dn, C711cdtn;  
  Optioneel: C711n

Geheugen	 Standaard RAM: 256 MB, max. RAM: 768 MB  
  (optioneel 256 MB en 512 MB)  
  optionele SDHC-geheugenkaart: 16 GB

	 C711n	

met netwerkfunctie

	 C711dn	

met netwerkfunctie  

en duplexeenheid

	 C711cdtn	

met netwerkfunctie, 

duplexeenheid  

2e papierlade 

en kabinet

Overzicht kenmerken C711 -serie

Meer	en	sneller	printen

Het eerst dat u aan de C711 zal 

opvallen, is zijn indrukwekkende 

vermogen. De eerste afdruk 

verschijnt al na enkele seconden, 

terwijl de printsnelheid zelfs 

goed genoeg is voor de drukste 

kantoren. En dat blijft maar 

zo doorgaan. De eenvoudig te 

plaatsen verbruiksmaterialen met 

een lange levensduur en de grote, 

uitbreidbare papierinvoer vormen 

een succesvolle combinatie. De 

printer kan langer doorwerken, er 

zijn minder onderbrekingen, en uw 

hele team profiteert van een hogere 

productiviteit.

• Printsnelheden van topklasse: 

 34 pagina’s per minuut in kleur, 

 en 36 monochroom

• Eerste afdruk in kleur in slechts  

 9 seconden, en 8 seconden  

 monochroom

• Groot geheugen van 256 MB RAM  

 en 533 MHz processor voor een  

 snelle verwerking

• Grote papierinvoer, uitbreidbaar 

 tot 1690 vel

Grote	volumes	geen	probleem

Zoals u van OKI mag verwachten, is 

de betrouwbaarheid van de C711 

net zo geweldig als zijn prestaties.

Behalve de solide kwaliteit van 

constructie en de vlakke papierbaan 

om beter grote volumes aan te 

kunnen, is de printer ook uitgerust 

met onze uiterst betrouwbare 

digitale LED-technologie met minder 

bewegende delen. Daarom kunnen 

we ook, zonder extra kosten, een 

garantieperiode geven die driemaal 

langer is dan gebruikelijk!

•  Standaard met unieke 3-jarige  

on-site garantie

• Stevige materialen, solide  

 onderdelen en uiterst   

 betrouwbare digitale  

 LED-technologie

• Eenvoudig en snel te plaatsen  

 verbruiksmaterialen voor zo kort  

 mogelijke uitvaltijden

Uw	printkosten	beheersen		

en	verlagen

We hebben er speciaal op gelet 

de kosten zo laag mogelijk te 

houden. Naast de aantrekkelijke 

aanschafprijs maakt de C711 

gebruik van toners met een grote 

capaciteit en een drum met een 

lange levensduur om uw kosten 

per pagina echt laag te houden. 

Daarnaast is het stroomverbruik 

tijdens het printen lager dan bij 

veel soortgelijke printers (en zelfs 

nog lager tijdens de slaapstand), en 

worden er drie kostenbesparende 

hulpprogramma’s gratis 

meegeleverd.

•  Toners met grote capaciteit: 

11.000 pagina’s monochroom  

en 11.500 pagina’s in kleur, 

en drum met lange levensduur 

(20.000 pagina’s)

• Stroomverbruik slechts 1.2 W in  

 slaapstand; uw energierekening  

 gaat omlaag

• Met het hulpprogramma Print  

 Control kunt u het printvolume  

 beheren door het gebruik te   

 beperken

• Met het hulpprogramma   

 PrintSuperVision kunt u alle   

 printers in uw netwerk bijhouden  

 en beheren

• Met het hulpprogramma Colour  

 Access Policy Manager kunt u   

 het gebruik van kleur bijhouden  

 en beheren

Professionele	afdrukkwaliteit

Speciaal geformuleerde 

microfijne HD-toner met de 

nieuwste ProQ2400-technologie 

levert u de kwaliteit die u 

nodig hebt om zelf uitnodigend 

marketingmateriaal te printen. En 

de betaalbare aanschafprijs en lage 

gebruikskosten maken de C711 ook 

ideaal voor dagelijks gebruik.

• ProQ2400-multileveltechnologie  

 voor topresultaten, resolutie van  

 1200 x 600 dpi

• Microfijne HD-toner zorgt ervoor  

 dat uw documenten er scherper,  

 helderder en glanzender uitzien,  

 zelfs op gewoon printpapier

Superieure	veelzijdigheid	in	media

De C711 kan alle behoeften van uw 

team aan, en nog veel meer. De ene 

pagina na de andere wordt geprint 

met nauwkeurige, hoogwaardige 

kleuren op veel verschillende 

papierformaten en speciale media, 

met papiergewichten tot 250 g/

m². De printer kalibreert zichzelf 

bovendien automatisch om een 

maximale kwaliteit te behouden.

• Papierformaten van A6 tot A4,  

 plus 210 x 1200 mm banners

• Papiergewichten van 64 tot  

 250 g/m²

• Speciale media printen,   

 waaronder visitekaartjes,  

 cd-labels en polyesterfilm

Onberispelijke	beveiliging

Met het hulpprogramma Secure 

Print kan gevoelige informatie 

nooit meer in verkeerde handen 

terechtkomen. Om dit programma 

te kunnen gebruiken moet u wel 

de optionele SDHC-geheugenkaart 

installeren. Hierbij kan er alleen 

worden geprint als u uw eigen 

pincode op de printer invoert. En 

de gegevens worden versleuteld 

voordat ze verzonden worden en na 

gebruik veilig gewist.
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	 		 Milieuvriendelijk

   Als onderdeel van de bedrijfsgedragscode  

   van de OKI Group evalueert OKI Printing 

Solutions continu de stappen die zij onderneemt om 

haar klanten milieuvriendelijke oplossingen te bieden:

■ Bij het ontwerpen en produceren van de producten  

 van OKI Printing Solutions is vermindering van het  

 milieueffect een kernpunt.

■ Het verhogen van het aantal van onze apparaten  

 en verbruiksmaterialen dat gerecycled kan worden  

 is een van onze strategische doelstellingen.

■ Wij voelen ons ervoor verantwoordelijk onze  

 activiteiten op milieuvriendelijke wijze uit  

 te voeren, zodat we kunnen bijdragen aan het  

 milieubehoud en activiteiten binnen onze  

 plaatselijke gemeenschappen.

Het groene pictogram met een blaadje van OKI 

Printing Solutions, dat u op al onze producten en 

verpakkingen aantreft, vertegenwoordigt onze 

volledige inzet voor milieuvriendelijke processen, 

zoals inzamelen en recyclen.

   Energy	Star

   Onze printers en MFP’s hebben de  

   Energy Star gekregen, omdat ze door hun 

energie-efficiënte ontwerp verspilling van energie 

helpen terugdringen: Ze verbruiken minder energie bij 

het uitvoeren van hun standaardfuncties. Als ze niet in 

gebruik zijn, gaan ze automatisch in de energiespaar-

stand staan, terwijl functies zoals dubbelzijdig printen 

de verspilling van energie en het papierverbruik nog 

verder verminderen.

Specialist	in	zakelijk	afdrukken

OKI Printing Solutions is een wereldwijd actief bedrijf dat zich inzet om interne rendabele, professionele 

afdrukoplossingen voor ondernemingen te creëren die er speciaal op zijn gericht de efficiency van hun 

bedrijfsactiviteiten en werkstroom niet alleen nu, maar ook in de toekomst te verhogen. Als pionier op het gebied 

van innovatieve afdruktechnologieën – van digitale LED tot High Definition Color – hebben we een portefeuille met 

bekroonde producten en oplossingen. Deze stellen bedrijven in staat zelf hun zakelijke communicatie te produceren met 

een superieure afdrukkwaliteit, vooral voor wat betreft afbeeldingen en levendigheid, zonder een grote aanslag op hun 

budget te maken.

OKI Printing Solutions heeft een volledig assortiment kleuren- en monochroomprinters en MFP’s voor A4- en A3-

formaat voor werkgroepen en bedrijven van elke grootte. Ze bieden fantastische mogelijkheden voor het verwerken 

van verschillende media. Onze reeks afdrukoplossingen wordt daarnaast nog gecomplementeerd door onze 

faxen, matrixprinters. Deze producten, die de beste in hun soort zijn, zijn speciaal ontworpen met het oog op 

gebruikersvriendelijkheid om het u gemakkelijker te maken intern aan uw afdrukbehoeften te voldoen.

	 Gewoon	uniek	–	3	jaar	garantie	bij		

	 registratie	on-site

 Onze apparaten zijn geproduceerd 

volgens de hoogste normen op het gebied van 

kwaliteit en technologie, die door onafhankelijke tests 

bewezen zijn. In feite zijn we zo overtuigd van de hoge 

kwaliteit van onze producten dat we u een verlenging 

van de standaardgarantietermijn tot 3 jaar aanbieden 

– gratis! Om in aanmerking te komen voor dit unieke 

aanbod hoeft u uw product alleen maar binnen 30 

dagen na aankoop te registreren op www.oki.nl. Alles 

gedekt door OKI! Ga voor meer informatie naar: 

www.oki.nl/garantie

	 		 High	Definition	Color

   High Definition Color is een eigen,  

   unieke combinatie van OKI Printing 

Solutions van marktbepalende hardware- en 

softwaretechnologieën. Samen leveren ze weergaloze 

kleurenprints op ... eenvoudig, slim en perfect.

Fantastische	kleuren	beginnen	bij	

OKI	Printing	Solutions
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