
A3 kleurenprinter voor een 
professioneel kwaliteitsresultaat en 
ongeëvenaarde flexibiliteit in media

C931

A3/A4 a

Kleur/Mono  a

Drukt af op A6-papier tot 1321 mm, max. 360 gsm a

1 - 30+ gebruikers a
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Overzicht kenmerken
Printsnelheid A4: 50 ppm mono/kleur; A3: 28ppm mono/kleur

Tijd tot eerste afdruk 8 seconden of minder (kleur/mono)

Papierinvoer
met optionele papierlades

530 + 300
2.950 (maximum)

Tonercapaciteit 24k of 38k CMYK

Geheugen Standaard: 2GB RAM; Optioneel: 160GB Harddisk

Papiergrootte/gewicht SRA3, A3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5; standaard gedefinieerde  
formaten tot 1321 mm, en papiergewichten tot 360 g/m²

C931

Topkwaliteit afdrukken en haarscherpe afbeeldingen  
Er zijn veel redenen waarom de C931 uw idee over ‘print on demand’ zal veranderen. Hier volgen een paar voorbeelden die 
aangeven waarom dit uitstekende apparaat digitaal printen voor de creatieve en grafische industrie opnieuw uitvindt:

1. Verbluffende high definition kleur

De C931 is gebouwd met de bekroonde OKI digitale LED 
technologie. Hij levert de scherpste en meest levendige 
afdrukresultaten die er zijn. LED-techniek, gecombineerd 
met onze Multi-niveau ProQ technologie, zorgt ervoor dat 
u complete controle behoudt over de kwaliteit van uw 
afgedrukte materialen met verbluffend resultaat in “high 
definition” en kleurdiepte.

2. De laagste totale gebruikkosten voor de eigenaar 

We begrijpen de dynamiek van de grafische en creatieve 
sector; de C931 biedt u niet alleen de nodige kwaliteit 
maar zorgt in vergelijking met andere printers ook voor een 
substantiële kostenbesparing. De combinatie van bijzonder 
concurrerende kapitaalkosten en toners met ultra-hoge 
capaciteit resulteert in heel wat lagere totale kosten voor de 
eigenaar. Essentieel bij hoge volumes en kwaliteitseisen. 

3. U kunt rekenen op zijn snelheid

Bij veel printapparatuur zoekt men een compromis tussen 
kwaliteit en snelheid/volume van het afdrukken. Nu 
niet meer. De C931 biedt de hoogste afdruksnelheden 
beschikbaar op de markt - tot 50ppm - zonder in te boeten 
aan kwaliteit.

4. Ongeëvenaarde flexibiliteit in media

De C931 verslaat de concurrentie met gemak wanneer het 
gaat om flexibiliteit in media. U kunt nu in-house afdrukken 
op een complete reeks media, waaronder gewichten van tot 
360gsm enkelzijdig en 320gsm dubbelzijdig, zwaarder dan 
elke vergelijkbare printer. Voeg hier mediagroottes aan toe 
van A6 tot SRA3, en banners tot 1,3 meter. Vanaf nu drukt 
u af op een hele reeks van applicaties, in-house, wanneer u 
wilt en tegen lage kosten.
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Afdrukkwaliteit waarmee uw  
creatieve ontwerpen tot leven komen

Complete flexibiliteit met beduidend lagere kosten voor de eigenaar
Met zijn digitale LED afdruktechnologie 
biedt de C931 kleurafdrukken van hoge 
definitie en van de hoogste kwaliteit, 
naast een ongeëvenaard vermogen tot 
het verwerken van verschillende media. 
Dit, gecombineerd met afdruksnelheden 

tot 50ppm, maakt de C931 de ideale 
printer voor de creatieve sector.  
En, door kosteneffectieve 
verbruiksonderdelen met een hoge 
capaciteit, liggen de kosten voor de 
eigenaar aanzienlijk lager.

Bovendien is de C931, met uiterst 
concurrerende kapitaalkosten en 
verbeterd efficiënt energieverbruik, 
onverslaanbaar op het gebied van waar 
voor uw geld.

Wereldleider in de innovatie van LED afdruktechnologie, 
OKI heeft een volgende stap gezet in digitaal printen voor 
de grafische kunsten door de C931 te ontwikkelen, die een 
uitstekende afdrukkwaliteit, hogere snelheden, lagere kosten 
voor de eigenaar en een ongeëvenaarde flexibiliteit in media 
levert.

De C931 is ontworpen om te voldoen aan de benodigdheden 
van de grafische kunst en creatieve bedrijfstakken en is ook 
uitstekend geschikt voor algemene kantoortoepassingen, 
waarmee de noodzaak van twee printers wordt weggenomen. 
De C931 is robuust en betrouwbaar - twee sleutelvereisten in 
deze veeleisende markten. Hij is gebouwd voor het leveren van 
de noodzakelijke hoge 
kwaliteit.Geheel compatibel met EFI Fiery® XF

De C931 is compatibel met een optionele 
Fiery XF Versie 5 Digital Front End server die 
geavanceerd kleurmanagement mogelijk 

maakt, waaronder spot- en proceskleuren, waardoor de 
kleurdiepte en afdrukkwaliteit 
worden geoptimaliseerd. 
Anderzijds kunnen bestaande 
Fiery XF installaties worden 
aangepast met de meest recente 
output-module voor de C931.
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Milieuvriendelijk

Als onderdeel van de bedrijfsgedragscode 
van de OKI Group evalueert OKI continu 

de stappen die zij onderneemt om haar klanten 
milieuvriendelijke oplossingen te bieden:

■  Bij het ontwerpen en produceren van de 
producten van OKI is vermindering van het 
milieueffect een kernpunt.

■  Verbruiksmaterialen die gerecycled kunnen 
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, 
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 zijn gecertificeerd 
voor de Energy Star omdat hun bijzonder 

energiebesparende ontwerp helpt energieverspilling 
tegen te gaan. Bij hun gebruikelijke taken verbruiken 
ze minder energie. Wanneer ze niet in gebruik zijn, 
schakelen ze automatisch over naar de spaarstand, 
terwijl functies zoals de duplexfunctie energieverspil-
ling en papierverbruik verder omlaag brengen.

Gewoon uniek – 3 jaar garantie

Onze apparaten worden geproduceerd 
volgens de hoogste normen op het gebied 
van kwaliteit en technologie, wat door 

onafhankelijke tests bewezen is. In feite zijn we zo 
overtuigd van de hoge kwaliteit van onze producten 
dat we u een verlenging van de garantietermijn tot 
3 jaar aanbieden – gratis bij registratie on-line! 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 van marktbepalende 

hardware- en softwaretechnologieën. Samen leveren 
ze weergaloze kleurenprints op ... eenvoudig, slim 
en perfect. 

20 jaar aan LED-technologie

Ruim 20 jaar geleden ontwikkelde OKI als 
pionier digitale LED-technologie voor printers. Deze 
innovatie leverde een High Definition-afdrukkwaliteit 
op met nauwkeurigere, indrukwekkendere geprinte 
documenten. Dankzij deze digitale LED-technologie 
zijn onze printers compact, milieuvriendelijk en 
energiezuinig, terwijl er bij het productieproces 
beduidend minder grondstoffen worden gebruikt en 
er ook minder energie wordt verbruikt. Onze printers 
solide en uiterst betrouwbaar zijn en OKI biedt 
standaard printer-life-time garantie op de LED-heads.
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Specialist in zakelijk afdrukken 

OKI’s printerdivisie is een wereldwijd actief bedrijf dat zich inzet om interne rendabele en 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 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 en matrixprinters. Deze producten, de beste in hun soort, zijn speciaal ontworpen met het oog op 
gebruiksvriendelijkheid om het u gemakkelijker te maken intern aan uw afdrukbehoeften te voldoen.


