
OKI Printing Solutions and
The Environment

ENERGY STAR® Compliant Superior energy efficiency

Toner Save Mode Reduces amount of consumables used

Duplex (2-sided) Printing Saves energy and resources

Automatic ECO Mode Lowers power to save energy

1-Piece Image Drum Reduced use of disposable material 

Compatível com ENERGY STAR - Maior	eficiência	no	consumo	de	energia

Modo de economia de toner – Reduz quantidade de consumíveis utilizados

Impressão Duplex (frente e verso) – Economia de recursos

Modo ECO automático – Redução do consumo de energia, maior economia

Cilindro de imagem em 1 peça –  Facilidade na troca e menor quantidade de suprimentos

A OKI Printing Solutions 
e o Meio Ambiente

Impressora Color C530dn

Impressora colorida, rápida e com alta qualidade de 
impressão – consumo eficiente de energia, perfeita 
para o seu negócio.

C530dn



A C530dn da OKI Printing Solutions oferece vantagens excepcionais em 
produtividade e flexibilidade de mídia.

Para pequenos grupos de trabalho que exigem 
qualidade superior a um preço acessível, a OKI 
Printing Solutions oferece a impressora colorida 
digital C530dn. Pronta para rede, ela combina 
velocidade de impressão, alta qualidade, recurso 
de impressão duplex e flexibilidade na utilização de 
mídias para proporcionar maior produtividade – tudo 
isso em um equipamento confiável e com suporte 
técnico excepcional.

Projetada para aumentar a produtividade, impressão 
colorida de até 27ppm 1 – A C530dn oferece 
impressões rápidas, brilhantes e coloridas com a 
impressão da primeira página colorida em até 8 
segundos. Na impressão de páginas em branco e 
preto em até 31 ppm, a primeira é impressa em até 
7,5 segundos.1

Tecnologian de impressão em alta definição HD 
Color – A C530dn utiliza o processo exclusivo 
da OKI Printing Solutions para um resultado 
impressionante. A  tecnologia HD Color combina a 
impressão multinível dos pentes de LEDs de alta 
definição, o exclusivo toner microfino para gerar 
impressões mais nítidas e com cores mais precisas 
e brilhantes em papel comum ou especial.

Flexibilidade no uso de mídias  – A C530dn tem a 
capacidade padrão de entrada de papel para 350 
folhas -  250 folhas na bandeja padrão e mais 100 
folhas na bandeja multifuncional que suporta a 
impressão de etiquetas, envelopes, transparências e 
papel cartão de até 220g/m² - imprima documentos 
e cartões de 7,62 x  12,7 cm até banners de 21,59 x 
132,0 cm.

Quanto maior for a capacidade de folhas de uma 
impressora, isto significa menor intervenção do 
usuário, portanto, a C530dn pode, inclusive, 
aumentar sua produtividade: sua capacidade de 
papel é expansível para 880 folhas, com uma 
segunda bandeja opcional com capacidade para 530 
folhas.

Conectividade incorporada para trabalhar em 
grupo – Compartilhe as vantagens e os benefícios 
da C530dn por meio do servidor interno de rede 
OkiLAN® 10/100 Base-T ou torne-a uma impressora 
pessoal por meio da conexão via porta USB v2.0 de 
alta velocidade.

Perfeita para qualquer ambiente de impressão  – A 
versatilidade da C530dn permite que ela funcione 
perfeitamente nos sistemas operacionais mais 
populares incluindo: Windows, MAC, Linux e Citrix. A 
C530dn já vem prepada com as emulações PCL 5c, 
PCL 6 e PS3.

Suporte de garantia inigualável – Temos tanta 
confiança no desempenho da C530dn que 
oferecemos uma garantia de 5 anos, para os 
pentes de LEDs e garantia limitada de 1 ano para a 
impressora3

Caso você precise de suporte técnico, você pode falar 
com um especialista da OKI Printing Solutions através 
dos telefones 11 3444-6747 (Capital e Grande SP) ou 
0800-115577 (Interior e Outros Estados).

Se você precisa de uma impressora colorida, eficiente 
e que aumente sua produtividade enquanto imprime 
documentos com altíssima qualidade - A C530dn é o 
equipamento ideal

1  Resultados de desempenho publicados com base no teste de 
laboratório	para	a	velocidade	de	impressão	simplex	(em	1	lado).	
Os resultados individuais podem variar.

2 O desempenho ideal para arquivos maiores pode exigir 
memória	RAM	adicional.
3 Entre em contato com a Central de Atendimento OKI para 
verificar	a	lista	de	cidades	atendidas	pela	garantia	on-site

Destaques:

• Alta velocidade: até 27 ppm em cores; até 31 
ppm para branco e preto1

• Tempo para a impressão da primeira página: até 
8 segundos para colorido e até 7,5 segundos em 
branco e preto1

• Tecnologia de impressão colorida em alta 
definição para detalhes nítidos e cor rica e 
intensa

• Impressão Duplex (frente e verso) padrão
• Alta confiabilidade: ciclo de trabalho mensal 

robusto para até 60.000 páginas por mês
• Impressão em folhas no tamanho de banner de 

até 1,32 metros2

• Resolução de até 1200 x 600 dpi
• Capacidade padrão de papel para 350 folhas; 

expansível para 880 folhas com uma segunda 
bandeja opcional de papel

• Rede 10/100 Base-T e conectividade USB v2.0 
de alta velocidade

• Armazenamento em disco – cartão SD de 16 GB 
(opcional)

• Velocidade do Processador de 532 MHz 
• Emulações PCL® 5c, PCL 6 e PostScript® 3TM

• Compatível com Windows® e Mac®

• Memória expansível até 768 MB
• Tamanho pequeno: apenas 24,2 cm de altura
• Compatível com ENERGY STAR®

• Garantia limitada de 1 ano para a impressora; 
garantia limitada de 5 anos para os pentes de 
LEDs3



Bandeja de múltiplo uso com 
capacidade multifuncional

Tela do visor de LCD com  backlight 
e 2 linhas de 16 caracteres 

Velocidade de impressão monocromática 
em até 31 ppm e colorida em até 27 ppm1

Bandeja de papel padrão com 
capacidade para 250 folhas

Ciclo de trabalho de 60.000 
páginas por mês Memória de 256 MB, 

expansível para 768 máx.

Impressão duplex (frente e verso) 
padrão

VISÃO GERAL DA C530DN

A C530dn possui recursos de impressão que respeitam o meio ambiente e otimizam os 
custos de impressão através do controle  sobre as impressões coloridas
As impressoras coloridas digitais da OKI Printing 
Solutions oferecem mais que impressões brilhantes 
nas melhores velocidades da categoria. A C530dn 
também oferece uma longa lista de características 
que podem melhorar a imagem e a lucratividade 
de sua empresa. Veja alguns exemplos de valor 
agregado: 

Controle da qualidade de sua impressão
Color Swatch alia cores customizadas a valores de cor 
em sua impressora C530dn. 
Selecione uma simples 
amostra para imprimir um 
conjunto básico de cores. Em 
seguida, combine os valores 
em seu aplicativo. Selecione 
uma amostra customizada e 
escolha a matiz, saturação e 
brilho para direcionar sua cor 
customizada.

Color Correct facilita o ajuste de cores normalmente 
encontradas em aplicativos como Microsoft ® Word, 
Excel® e PowerPoint®. Também permite ajustar a cor 
geral de uma impressão por meio do controle de 
claro, escuro e contraste de imagens, bem como a 
intensidade e o brilho das cores.

Controle seus custos de impressão
O Color Access Policy Manager (CAPM)  permite o 
controle e o monitoramento do uso da impressão 
colorida por meio da definição de quem pode 
imprimir e o que pode ser impresso. Decida quem 
e o que pode ser impresso em versões coloridas, 
branco e preto ou nenhuma impressão, baseando 
a impressão colorida na relação custo-benefício. Os 
níveis de acesso podem ser atribuídos pelo nome do 
usuário, nome do PC/servidor, aplicativo, nome do 
arquivo e sites. Uma vez configuradas as políticas, 
o	CAPM	determina	como	–	ou	se	–	os	próximos	

trabalhos serão impressos. Todas as políticas são 
protegidas por senha para segurança adicional.
Job Accounting. Permite o rastreamento de custos 
de impressão colorida e monocromática, fácil 
monitoramento da atividade de impressão e 
controle	do	uso	da	impressora.	Gera	relatórios	
para fins administrativos, reembolsos de despesas 
ou contabilidade de custos. As permissões aos 
usuários podem ser atribuídas e são armazenadas 
na impressora – não na rede – portanto, o sistema é 
totalmente seguro.

Minimize o impacto ao meio ambiente

A C530dn oferece diversos recursos ambientalmente  
corretos, incluindo:

Modo ECO automático – A C530dn entra 
automaticamente no modo de economia de 
energia e com o modo Deep Sleep economiza 
muito mais além de otimizar o desempenho do 
equipamento. O mesmo resultado excelente com 
menor consumo de energia. Todos ganham.

Modo deep sleep – a C530dn leva a economia de 
energia mais a sério ainda quando não é utilizada 
por um longo período: ela entra em um “descanso 
profundo” que gasta apenas um pouco mais de 
um watt para manter-se.

Modo de impressão em mono – mesmo quando 
o toner colorido acaba, ainda é possível imprimir 
documentos necessários em branco e preto, de 
modo rápido e nítido. Simplesmente cancele 
o trabalho original e selecione este modo de 
consumo eficiente no driver da impressora.

Cilindro de Imagem em uma peça – Mecanismo 
inovador que minimiza as intervenções dos 
usuários e a quantidade de consumíveis.

Compatível com Energy Star® – com seu baixo 
consumo de energia – especialmente no modo 
deep sleep – e a impressão frente e verso padrão, 
a C530dn cumpre as normas governamentais de 
eficiência no consumo de energia.

Impressão colorida Rápida, clara e  Impressão não 
  em alta definição em preto e branco permitida

Tecnologia LED digital Single Pass ColorTM que 
oferece alta velocidade e confiabilidade

Possui cartuchos de toner de ciano, 
magenta, amarelo e preto para até 
5.000 páginas

Segunda bandeja opcional de papel 
com capacidade para 530 folhas

Equipamento com design compacto 
apenas 24,2cm de altura

Botão Power Save; o modo deep 
sleep usa menos de 1,1 Watt de 
energia para se manter ligada

Tecnologia de impressão colorida 
de alta definição 

1  Resultados de desempenho publicados com base no teste de 
laboratório	da	velocidade	de	impressão	simplex	(1	lado).	Os	
resultados individuais podem variar.

2  Impressora enviada com um kit completo de cartuchos de toner 
“starter” com capacidade para 2.000 páginas (com base na ISO 
197 98).

3 O	desempenho	ideal	para	arquivos	maiores	pode	exigir	memória	
RAM adicional.

Design compacto permitindo que a C530dn se 
encaixe confortavelmente na mesa de trabalho

Emulações em PCL® 5c, PCL 6 e 
PostScript® 3™

Imprime em folhas de até 220g/m² 
e banners de até 21,59 x 132,0 cm 
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Especificações
Desempenho
•	 Velocidade de impressão: até 27 ppm colorida; até 

31 ppm monocromática1

•	 Tempo para a primeira página: 8 segundos 
colorida; 7,5 monocromática1

•	Processador: CPU de 532 MHz PowerPC
•	 Tecnologia de impressão colorida em alta 

definição: combina pentes de LED multiníveis 
e	toner	microfino	para	detalhes	nítidos	e	rica	
profundidade de cor
•	Resolução de impressão: até 1200 x 600 dpi
•	 Ciclo de trabalho: até 60.000 páginas/mês.
•	Impressão duplex (frente e verso): padrão
Soluções de produtividade
•	 Gerenciador da impressora pela web: servidor 

web PrintSuperVision e OkiLAN® incorporado
•	 Impressão direta em PDF 1.5: recebe e imprime 

arquivos .pdf (pela versão 1.7) sem executar um 
aplicativo, aumentando a produtividade.

Soluções de segurança
•	 Impressão segura criptografada2: habilitada com 
PIN/senha;	criptografia	AES	de	256	bits;	Código	
de Autenticação de Mensagem (MAC)
•	 Segurança de rede:	filtragem	por	endereço	IP,	
IPsec,	filtragem	por	endereço	MAC.

Soluções de contenção de custos
•	 OKI Print Job Accounting: rastreia páginas 

coloridas/monocromáticas, individualmente ou 
por departamento
•	 Color Access Policy Manager: permite o controle 

sobre o acesso à impressão colorida e converte 
trabalhos de impressão colorida não autorizados 
em branco e preto
•	 Modo ECO: ajuste de economia de energia, 

velocidade de funcionamento automático com 
desempenho aprimorado sobre trabalhos de 
impressão com 2 páginas ou menos.

Gerenciamento da cor
•	 Utilitários: software Color Matching e Color 

Correct da OKI Printing Solutions.
Compatibilidade
•	 Padrão: PCL® 5c, PCL 6; PostScript® 3™; SIDM 

(IBM® ProPrinter®, Epson® FX)
•	 Sistemas operacionais: Windows 7, Vista®/Vista 

x64, XP/XP x64, Server 2008 R2 x64/2003/2000; 
suporte Mac®– OS X 10.3 e superior; UNIX®; Linux; 
Citrix®

•	Protocolo de rede: TCP/IP
Conectividade
•	 Interface de rede: Servidor de impressão interno 

Ethernet OkiLAN® 10/100 Base T
•	Portas locais: USB v2.0 de alta velocidade
Memória
•	Padrão: 256 MB
•	Máximo: 768 MB
•	Memória de armazenamento:	Cartão	de	memória	
SD de 16 GB (opcional)
Fontes
•	 Escaláveis: 86 PCL, 80 PostScript
•	Bitmap: OCR-A, OCR-B; Line Printer

•	Código de barras: 11+PDF417; USPS
 Manuseio de papel
•	 Entrada de papel: padrão de 350 folhas 

(bandeja principal com capacidade para 250 
folhas+bandeja multifuncional com capacidade 
para 100 folhas); 880 folhas no máx. com 
segunda bandeja opcional de papel com 
capacidade para 530 folhas.
•	 Bandeja multifuncional: 100 folhas – aceita 

cartões, etiquetas, envelopes (máx. 10) e banners
•	  Tamanhos de papel (mín./máx.): bandeja principal 

de 10,4 x 14,7 cm até 21,59 x 35,56 cm; bandeja 
multifuncional de 7,62 x 12,7 cm até banners de 
21,59 x 132,0 cm; segunda bandeja/duplex de 
14,7 x  21,08 cm até 21,59 x 35,56 cm. 
•	 Peso do papel: bandeja principal/segunda 

bandeja opcional/duplex 17 lb. bond – 65 lb. 
cover (64 – 176 g/m2); bandeja multifuncional de 
17 lb. bond – 80 lb. cover (75 – 220 g/m2 )

Informações ambientais
•	Tamanho (LxPxA): 16,1’’ x 19,8’’ x 9,5’’ (41,0 cm x 
50,4 cm x 24,2 cm)
•	 Peso: aprox. 48,5 lb (22,0 kg)
•	 Consumo de energia: modo sleep mode <1,1w; 

Power Save <14w; ociosa 90w; normal 540w; pico 
1170w
•	 Ruído acústico: Power Save – inaudível; Stand-by 

37 dB; em funcionamento <54 dB
•	Compatível com ENERGY STAR®: sim
Suprimentos
•	Cartuchos de toner: individualmente: preto, ciano, 
magenta e amarelo.
•	Cilindro de imagem: unidade individual (CMYK)
•	Rendimento do cartucho de toner: 3.000 páginas/
CMY, 3.500 páginas/preto; alta capacidade 5.000 
páginas/CMYK4

•	 Rendimento do cilindro de imagem: 
aproximadamente 20.000 páginas5

Garantia
•	Impressora: 1 ano on-site limitado6

•	Pentes de LED digitais: garantia limitada de 5 
anos

Informações para compra
Descrição  Números das peças
C530dn 120v (Multilíngue) 62435203

Opcionais
Segunda bandeja opcional para 530 folhas 44472101
Expansão	de	memória 
 256 MB 70061801
 512 MB 70061901
Cartão	de	memória	SD	16GB		 	70061701

Suprimentos 
Cartuchos de toner:
Cartucho de toner ciano   3,000 pg.4 44469703
Cartucho de toner magenta 3,000 pg.4 44469702
Cartucho de toner amarelo 3,000 pg.4 44469701
Cartucho de toner preto 3,500 pg.4 44469801

Cartucho de toner de alta capacidade:
Cartucho de toner ciano 5,000 pg.4 44469721
Cartucho de toner magenta  5,000 pg.4 44469720
Cartucho de toner amarelo 5,000 pg.4 44469719
Cartucho de toner preto 5,000 pg.4 44469802

Kit cilindro de imagem:
Cilindro de imagem único (CMYK) 20,000 pg.5 44494201

Impressora Color C530dn

Para mais informações sobre Impressoras 
Digitais Coloridas e suprimentos da OKI Printing 
Solutions, Entre em contato com a Central de 
Atendimento OKI através dos telefones 11 3444-
6747 (Capital e Grande SP), 0800 11 55 77 
(Interior e Outros Estados) ou acesse www.okip-
rintingsolutions.com

1  Resultados de desempenho publicados com base no teste de 
laboratório	da	velocidade	de	impressão	simplex	(1	lado).	Os	
resultados individuais podem variar. 

2	Exige	cartão	de	memória	opcional	
3	Exige	memória	adicional	
4 Baseado em páginas em formato carta, conforme ISO 19798. As 
impressoras são enviadas com cartuchos (CMYK) “starter” com 
capacidade de impressão de 2.000 páginas. 
5 Rendimento estimado, com base em 3 páginas por trabalho.
6	Verifique a lista de cidades atendidas pela garantia on-site 
através da Central de Atendimento OKI

As	especificações	estão	sujeitas	a	alteração	sem	prévio	aviso.
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Serviços
Extensão garantia on-site 12 meses   SV10000063
Extensão garantia on-site 24 meses  SV10000064
Upgrade para garantiaon-site até 100km SV20000060
Upgrade para garantia on-site  12 meses até 100km  
   SV20000063

Upgrade para garantia on-site 24 meses até 100km   
   SV20000064


