
C532dn / C542dn - specificaties

Slimme, gebruiksvriendelijke A4-kleurenprinters waarmee 
kleine bedrijven en werkgroepen de lat hoger kunnen leggen

Ultrasnel en met een krachtige nieuwe motor brengen deze printers de afdrukkwaliteit en documentbeveiliging voor kleine 
bedrijven en werkgroepen op een hoger plan. Bovendien brengt de C542dn de transformationele voordelen van slimme 
printers binnen bereik, met een aanpasbaar 7-inch LCD-kleurenaanraakscherm en OKI's slimme uitbreidbare platform 
(sXP), dat connectiviteit biedt met pull-printing. 

OKI's open architectuur sXP (C542dn)

<< Slim uitbreidbaar platform (sXP) maakt connectiviteit 
mogelijk met pull-printing en andere apparaten

<< Gebruiksvriendelijk aanpasbaar 7-inch LCD-
kleurenaanraakscherm

<< Mogelijkheid om toepassingen van derden op het 
apparaat uit te voeren, zoals PaperCut MF en Drivve 
Image

<< Toegang tot software voor documentbeheer SENDYS 
Explorer LITE zonder extra kosten

<< Optie SENDYS Output Manager, waarmee de beheerder 
alle afdrukopdrachten van gebruikers kan beheren, 
met als gevolg kostenbesparingen en minder belasting 
van het milieu

<< Software Development Kit (SDK) beschikbaar voor 
snelle implementatie van een aangepaste oplossing

Uitstekende afdrukkwaliteit en flexibel mediagebruik

<< Ware afdrukresolutie van 1.200 x 1.200 dpi voor 
uitstekende afdrukkwaliteit

<< Flexibele mediaverwerking - van A6 tot banners 
van 1.320 mm; karton tot 220 g/m²

<< Standaard uitgerust met duplexeenheid voor 
dubbelzijdig printen

Efficiënt werken dat de productiviteit verbetert

<< Indrukwekkende afdruksnelheden van 30 ppm 
in kleur

<< Papiercapaciteit van maximaal 1.410 vel met 
twee optionele laden 

<< 1 GB RAM-geheugen voor probleemloos 
afdrukken van grafisch-intensieve documenten

<< Gigabit Ethernet maakt snelle overdracht 
mogelijk van grote bestanden in kleur via het 
netwerk

<< Mobiel afdrukken vanaf smartphones en 
tablets, geschikt voor Google Cloud Print 2.0, en 
compatibel met AirPrint van Apple Inc. 

<< Optionele draadloze LAN-module beschikbaar

<< Sjablonen en documenten op het apparaat 
opslaan zodat alle gebruikers zonder verificatie 
kunnen afdrukken (Shared Print)

<< Compatibel met Citrix XenApp 7.6 - ideaal voor 
virtuele netwerkomgeving

Belangrijke beveiligingsfuncties

<< De functie Wireless Direct biedt veilige, simultane 
verbinding met bekabelde en draadloze netwerken 

<< Documenten blijven vertrouwelijk met Private Print 
en de optionele Card Release#, zodat gebruikers alle 
afdruktaken kunnen bekijken voordat ze selecteren 
welke moeten worden afgedrukt

<< Naleving van Internet Protocol Security (IPSec), 
waardoor documenten veilig worden 
verzonden en ontvangen

Eenvoudige installatie, gebruiksvriendelijk, en 
probleemloos eigenaarschap

<< Gemakkelijk te installeren en mee te werken

<< Video-ondersteuning bij de installatie en het 
vervangen van verbruiksmaterialen

<< Als er nieuwe functies beschikbaar zijn, kunt u 
het apparaat via de OKI-portal updaten

<< Probleemoplossing op het scherm van het 
apparaat en via de OKI Mobile Print-app 
(C542dn)

<< Stille modus, ideaal voor kleinere kantoren

Besparing van kosten en energie
<< Marketingmateriaal intern afdrukken, dankzij 

de uitstekende afdrukkwaliteit en het flexibele 
mediagebruik
<< In de diepe slaapstand wordt energie bespaard, 

met de modus Automatisch uitschakelen wordt 
het energieverbruik van de printer automatisch 
teruggebracht naar minder dan 0,5 W wanneer het 
apparaat niet in gebruik is
<< Met het oog op kostenbesparing wordt in de 

tonerbesparingsmodus het tonergebruik beperkt bij 
het afdrukken van concepten of interne documenten
<< Dubbelzijdig afdrukken beperkt het papierverbruik
<< Gratis recyclingprogramma voor verbruiksmaterialen
<< Met LED-technologie - dit betekent geen bewegende 

onderdelen en dus een langere levensduur
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A4 a

Kleur/zwart-wit a

Dubbelzijdig afdrukken / netwerkfunctionaliteit a

Drukt A6 tot 1.320 mm af, max. 220 g/m² a

1 tot 20 gebruikers a



Printer

Afdruksnelheid A4 30 ppm kleur/zwart-wit

Tijd tot eerste afdruk 7,5 seconden kleur/zwart-wit

Opwarmtijd

C532dn:  Tot 27 seconden na aanzetten en tot 28 seconden 
vanuit spaarstand

C542dn:  Tot 35 seconden na aanzetten en tot 28 seconden 
vanuit spaarstand

C532dn / C542dn - Kleuren- en zwart-witprinters

Interface en software

Connectiviteit
USB 2.0-apparaat, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 
Ethernet, Host USB x 1 (voorzijde), Host USB x 1 (aansluiting 
smartkaartlezer), Wireless IEEE802.11a/b/g/n (optioneel)

Printertalen PCL6 (XL3.0) en PCL5c, PostScript 3 (emulatie), PDF v1.7, SIDM 
(IBM-PPR, EPSON-FX), XPS

Netwerk en protocollen

Alle gangbare netwerkprotocollen worden ondersteund via 
ethernetkaart met interne webserver voor installatie en beheer 
van printer en netwerkkaart. TCP/IPv4&v6, NetBIOS over TCP, 
DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, 
Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, 
LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud 
Print, Wireless IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, 
Enterprise

Compatibele 
besturingssystemen1

Vista (32-bit en 64-bit) / Server 2008 (32-bit en 64-bit) / 
Windows 7 (32-bit en 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / 
Windows 8 (32-bit en 64-bit) / Server 2012 (64-bit) / Windows 
8.1 (32-bit en 64-bit) / Server 2012 R2 (64-bit) / Windows 10 
(32-bit en 64-bit); Linux PPD; Mac OS X 10.8.5 tot 10.11

Geavanceerde netwerken en 
beveiliging

IPv6, 802.1x-verificatie, SNMPv3, SSL/TLS HTTPS-codering, 
Secure Print, Secure Erase, MAC filtering, IP filtering, IPSec

Hulpprogramma's1 

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 (alleen 
C542dn), smart PrintSuperVision2, Template Manager2, Web 
Driver Installer2

1Kijk op de lokale OKI-website voor de meest recente stuurprogramma's en compatibele besturingssystemen; 2Alleen voor Windows; 3Alleen voor Mac; 4Inclusief alle verbruiksmaterialen

Informatie over verbruiksmaterialen: ter bescherming van uw printer en om te zorgen dat u de functies ervan zo veel mogelijk kunt benutten, is dit model zo ontworpen dat het alleen werkt met 
originele OKI-tonercartridges. Deze zijn herkenbaar aan het handelsmerk van OKI. Alle andere tonercartridges zullen mogelijk helemaal niet werken. Zelfs wanneer deze als 'compatibel' worden 
omschreven en wel werken, kunnen ze de prestaties van uw printer en de afdrukkwaliteit nadelig beïnvloeden en het recht op garantie doen vervallen.

Afdrukkwaliteit

Resolutie 1.200 x 1.200 dpi

Technologie Automatische kleurbalans, fotoverbetering via stuurprogramma 
(alleen Windows PCL6-stuurprogramma)

Bedieningspaneel (C542dn)

LCD-aanraakscherm 7-inch (17,5 cm) LCD-kleurenaanraakscherm met 
achtergrondverlichting en toetsenpaneel; 20 toetsen, 2 LED's

Papierverwerking

Papierinvoer Lade 1: 250 vel, 80 g/m²;  
multifunctionele lade: 100 vellen, 80 g/m²

Papierinvoer
optionele laden

Lade 2: 530 vel, 80 g/m²;  
lade 3: 530 vel, 80 g/m²

Max. papierinvoer 1.410 vel, 80 g/m²

Papierformaten

Lade 1: A4, A5, B5, A6, B6; lade 2/3: A4, A5, B5; 
multifunctionele lade: A4, A5, B5, A6, B6, B6 half, enveloppen 
(C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), indexkaart (3” x 5”) 
(75 x 125 mm), fotoformaat (4” x 6”, 5” x 7”) (100 x 150 mm, 
125 x 175 mm), aangepast formaat (tot 1.320 mm lengte, 
inclusief banners); dubbelzijdig afdrukken: A4, A5, B5

Papiergewicht Lade 1/2/3: 64 tot 176 g/m²; Multifunctionele lade:  
64 tot 220 g/m²; dubbelzijdig afdrukken: 64 tot 176 g/m²

Dubbelzijdig Standaard

Papieruitvoer Face down: 150 vel, 80 g/m²; Face up: 100 vellen, 80 g/m²

Algemene kenmerken

Geheugen 1 GB RAM; 3 GB eMMC

Milieu

Temperatuur/vochtigheidsgraad tijdens gebruik: 10 tot 32 °C 
(17 tot 27 °C aanbevolen) / 20 tot 80% RV (50 tot 70% RV 
aanbevolen)

Temperatuur/vochtigheidsgraad tijdens opslag: -10 tot 43 °C, 
10 tot 90% RV

Netspanning Enkelfasig 220-240 VAC, frequentie 50/60 Hz +/-2%

Stroomverbruik Normaal: 670 W; max: 1.250 W; inactief: 90 W; spaarstand: 
< 14 W; slaapstand: < 1,1 W; automatisch uitschakelen: < 0,5 W

Geluidsniveau Tijdens gebruik: < 54 dB(A); stand-by: 37 dB(A); 
energiespaarstand: Stil

Afmetingen (BxDxH) 427 x 571 x 279 mm

Gewicht4 C532dn: 23 kg; C542dn: 24kg

Belasting Max.: 60.000 pagina's per maand;  
aanbevolen: maximaal 6.000 pagina's/maand

Garantie Tot 3 jaar verlengde garantie bij registratie binnen 30 dagen na 
aankoop

Artikelnummers C532dn: 46552601 (2AC) / 46356102 (Euro) / 46552801 (VK)
C542dn: 46552602 (2AC) / 46356132 (Euro) / 46552802 (VK)

Verbruiksmaterialen (artikelnummers)

Tonercartridges*
(1.500 pagina's)

Cyaan: 46490403; magenta: 46490402; geel: 46490401; 
zwart: 46490404

Tonercartridges*
(6.000 pagina’s) Cyaan: 46490607; magenta: 46490606; geel: 46490605

Tonercartridge*
(7.000 pagina's) Zwart: 46490608

Imagedrums**
(30.000 pagina’s)

Cyaan: 46484107; magenta: 46484106; geel: 46484105; 
zwart: 46484108

Transportband
(60.000 pagina's) 46394902

Fuser
(60.000 pagina's) 46358502

* Toner: A4-pagina's conform ISO/ISC 19798.  
Bijgeleverde tonercartridge voor 2.000 A4-pagina's.

**Drum: Gemiddelde levensduur van 3 pagina's per taak uit lade 1 bij enkelzijdig afdrukken

Accessoires (artikelnummers)

2e papierlade 46361802

3e papierlade 46361802

Draadloze LAN-module 45830202

Kabinet 46567701

Houder voor smartkaartlezer 46566001

Lettertypen

Ondersteunde lettertypen Schaalbaar: 87 PCL-fonts en 80 PostScript-fonts,  
PCL-bitmapfonts, OCR-A/B, USPS ZIP-barcode

Barcode

10 soorten met één dimensie met 26 variaties: UPC-A, UPC-E, 
EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 128, 
EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET; 2 soorten van twee 
afmetingen: PDF417, QR-code

OKI Systems (Holland) b.v.

Neptunusstraat 29

2130 JA Hoofddorp

Telefoon: 023 5563 740

Fax: 023 5563 750

Hotline Support: 0800 - 5667 654 (GRATIS)

www.oki.nl

©2016 OKI Systems (Holland) b.v. maakt deel uit van de bedrijvengroep van OKI Electric. Versie 1.0 08/2016.
Deze specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Alle genoemde handelsmerken zijn erkend.
AirPrint en het logo van AirPrint zijn handelsmerken van Apple Inc. Google Cloud Print is een handelsmerk van Google Inc.

3 jaar garantie

Onze apparaten worden geproduceerd volgens de hoogste normen op het gebied van kwaliteit en technologie, wat door 
onafhankelijke tests bewezen is. We zijn zo overtuigd van de hoge kwaliteit van onze producten dat we u zonder extra kosten 

een verlenging tot 3 jaar op de standaardgarantietermijn aanbieden. Registreer uw product binnen 30 dagen na aankoop om in aanmerking 
te komen voor ons unieke all-inclusiveaanbod. Verdere informatie vindt u op www.oki.nl/garantie
Zonder deze registratie geldt de Europese standaardgarantie van 1 jaar.

#Beschikbaar via de OKI Firmware Portal in 2017.
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