
C711WT

Uma revolução em impressão digital 
colorida com infinitas possibilidades:
a qualidade HD Color OKI, agora 
incluindo toner branco!



A Impressora Digital Colorida C711WT da OKI® oferece uma incrível  
flexibilidade – a capacidade de imprimir branco em fundos escuros, 
mídia transfer e transparências. 

Imprima imagens gráficas com brancos 
sólidos e textos de alta qualidade, bem como 
cores vibrantes em papel colorido escuro, 
película clara ou materiais de transferência 
— simples, com custos reduzidos e sem 
modificações.

A C711WT (Toner branco) permite imprimir 
em cores excepcionais. Apresenta uma 
Impressão Colorida de Alta Definição (HD) 
que, juntamente com a tecnologia LED da 
OKI, proporciona versatilidade de mídias 
em aplicações que normalmente exigem 
processos de impressão caros e manuais.

Não há mais a necessidade de impressão 
de tela para obter letreiros ou gráficos –
Obtenha com esta solução cores vibrantes 
em mídias escuras.

A C711WT oferece às agências de 
publicidades, designers, estúdios gráficos, 
pontos de venda e outros negócios 
relacionados, uma nova opção permitindo 
a impressão dos trabalhos no próprio local, 
na hora desejada, reduzindo o custo com
terceirização de serviços.

Imprime em uma grande variedade de 
tamanhos de documentos e formatos - 
Imprime em folhas de tamanho A6 a Ofício 
(incluindo mídia Transfer)  com cores 
excepcionais, colorido mais o branco, ou 
branco e preto nítido a partir de toner Ciano, 
Magenta e Amarelo. 

A tecnologia Single Pass Color ™ e o trajeto 
do papel plano da C711WT trata facilmente 
envelopes, cartões postais e etiquetas de CD, 
em mídias com gramaturas de até 250 g/m.

Aumento da produtividade em todos os seus 
aplicativos de impressão – Com velocidade 
de impressão de até 34 páginas por minuto 
e tempo para primeira página de apenas 9 
segundos1.

Garantia incomparável – Sabendo da 
confiabilidade da impressora Digital Colorida
C711WT, oferecemos uma garantia líder no 
segmento de 5 anos para o pente de LEDs 
e garantia padrão limitada de 1 ano para a 
impressora.

Para mais informações sobre nossos 
equipamentos e suprimentos entre em contato 
com a Central de Atendimento OKI através dos 
números 11 3444-6747 (Capital e Grande SP) 
– 0800 11 55 77 (Interior e Outros Estados) ou 
acesse www.oki.com.br

Impressão excepcional, qualidade HD 
Color com toner branco, para uma produção 
revolucionária de alta qualidade, flexibilidade 
de mídia e inigualável custo-benefício.

Destaques:
• Tecnologia de impressão HD Color  para 

detalhes nítidos e cores ricas e envolventes;
• O cartucho de Toner branco exclusivo permite 

a impressão em praticamente qualquer 
substrato;

• Rapidez na impressão: impressão colorida em 
até 34 ppm1;

• Primeira página impressa em até 9 segundos;
• Resolução de 1200 x 600 dpi para impressão 

nítida em cores;
• Capacidade de papel padrão de 630 folhas, 

expansível para até 1.690 folhas 
com a 2ª e 3ª bandejas opcionais;

• Emulação PostScript®;
• Conectividade em rede, USB e paralela;
• Tecnologia Digital Single Pass Color para a 

impressão em papel de até 250 g/m² (140 lb. 
Index);

• Recursos ecologicamente corretos para 
apoiar iniciativas amigáveis ao meio 
ambiente;

• Consumíveis separados, de forma que a 
substituição do cartucho de toner não requer 
a troca do cilindro de impressão, oferecendo 
maior praticidade na troca de suprimentos;

• Garantia limitada de 5 anos para os pentes  
de LED.



Visão Geral da C711WT:

1 Os resultados de desempenho publicados se 
baseiam em testes de laboratório. Os resultados 
individuais podem variar.
2 Baseado na norma ISO/NBR 19798. 
As impressoras são fornecidas com cartuchos de 
toner iniciais para 4.000 páginas CMY e 2.300 páginas
White (branco).

3ª bandeja opcional de papel para 530 
folhas (capacidade máxima de 1.690 
folhas de papel)

2ª bandeja opcional de papel para 530 
folhas (opcional) 

Memória padrão de 256 MB 
memória máxima  de 768 MB

A Tecnologia Single Pass Color™
proporciona alta velocidade e 

confiabilidade

Velocidade de impressão em cores 
de 34 ppm 1

Tecnologia de impressão 
colorida de alta definição (HD)

Cartuchos de toner colorido (CMY) de 
11.500 páginas e de toner Branco de 

6.000 páginas2

Ciclo máximo de impressão de 100.000 
     páginas por mês

Bandeja de papel principal para 
530 folhas

Imprime em mídias de até 250 g/m 

Bandeja multifuncional para 100 folhas

Painel do operador com display LCD 
para facilitar o uso – mostra o status 
dos cartuchos de toner.
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C711WT
Especificações

Desempenho
• Velocidade de impressão: Até 34 ppm1

• Tempo para a primeira página: Até 9s1

• Processador: 533 MHz
• Tecnologia de impressão colorida HD: Combina o

pente de LEDs multinível e toner micro fino para
detalhes nítidos e profundidade rica de cores

• Resolução de impressão: 1200x600 dpi multinível
• Uso mensal recomendado: 6.000 páginas
• Ciclo de trabalho máximo: Até 100.000 pág./mês.

Soluções de produtividade
• Gerenciamento da impressora baseado na web:

PrintSuperVision e OkiLAN® Servidor de Web
Integrado

Compatibilidade
• Emulações: PostScript® 3™

• Sistemas operacionais: Local e rede – Windows 7,
Vista/Vista x64, XP Home/XP Professional/XP
x64, Server 2008 R2 x64, Server 2003/2003
x64; Mac® suporte – OS X 10.4 e mais recentes

• Protocolos de rede: TCP/IP, NetBEUI,
NetWare®, EtherTalk

Conectividade
• Interface de Rede: 10 Base-T/100 Base-TX

Servidor de Impressão Ethernet Interno
• Portas locais: USB v 2.0, paralela

Soluções de segurança
• Impressão segura criptografada: Habilitada

para PIN/senha; Criptografia AES de 256 bits;
Message Authentication Code (MAC)

• Segurança de rede: Filtragem de endereço IP,
Filtragem de endereço MAC, SNMP v3, SSL/
TLS, IPP sobre SSL / TLS, Autenticação de
E-mail, Bloqueio de protocolos

Memória
• Padrão: 256 MB
• Máxima: 768 MB
• Armazenamento em Memória: Cartão de

memória SD de 16 GB (Opcional)

Fontes residentes
• Escalonáveis: : 86 fontes MonoType, 80 fontes

PostScript,
• Fontes de mapa de bits: OCR-A/B; LinePrinter
• Códigos de barra: USPS, UPC-A/E, código

39/128, EAN/JAN-8, JAN/EAN-13, EAN/UCC-
128, intercalado 2 de 5, CodaBar, PDF417, ZIP
+ 4 PostNet®

Manuseio de papel
• Entrada de papel: 630 folhas

(Bandeja principal de 530 folhas Universal/
carta/Legal + bandeja multiuso de 100 folhas)

• Entrada de papel máx: Máximo de 1.690 folhas
com 2ª e 3ª bandejas opcionais de papel para
530 folhas

• Bandeja multiuso: 100 folhas padrão; comporta
transparências extras e etiquetas

• Tamanhos de papel (Mín/máx.): Bandeja
principal padrão/2ª bandeja opcional e 3ª
bandeja opcional – 14,73 cm x 21,08 cm até
21,59 cm x 35,56 cm; Bandeja multiuso – 7,62
cm x 12,7 cm a 21,59 cm x 35,56 cm

• Gramatura do papel: Bandeja principal, 2ª e 3ª,
17 lb. bond- 120 lb. index (64 - 220 g.); Bandeja
multiuso 17 lb. bond – 140 lb. index (64 – 250 g.)

Ambiental
• Tamanho (LxPxA): (43,5 cm x 54,7 cm x 38,9 cm)
• Peso: Aprox. 27,6 kg
• Consumo de energia: 100 W em espera, 600 W 

típico, pico 1300 W, economia de energia
<15 W, hibernação 1,2 W

• Acústica: Funcionamento <54 dB (A); Em
espera < 37 dB(A)

Suprimentos
• Cartuchos de toner e cilindros de impressão:

Branco, ciano, magenta e amarelo separados
• Vida útil do cartucho de toner: 11.500 páginas

ciano, magenta e amarelo; 6.000 páginas
branco2

• Vida útil dos cilindros de impressão :
20.000 páginas - ciano, magenta e amarelo
6.000 páginas - branco
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Garantia
• Pente de LEDs: Garantia limitada de 5 anos
• Impressora: Garantia limitada de 1 ano on site5

• Consumíveis: Garantia limitada de 90 dias6

Informações para Pedido
Descrição Código
C711WT 120V (multi-idiiomas) 62439301

Opções
Bandejas de Papel principal, 2ª e 3ª
de 530 folhas 44274501

Expansão de memória:
256 MB DIMM 70061801

512 MB DIMM 70061901

Suprimentos
Cartuchos de toner:
Cartucho de Toner branco 6.000 pg.2 44318661

Cartucho de Toner ciano 11.500 pg.2 44318603

Cartucho de Toner magenta 11.500 pg.2 44318602

Cartucho de Toner amarelo 11.500 pg.2 44318601

Cilindro de Impressão:
Cilindro Branco 6.000 pg.3 44318531

Cilindro Ciano 20.000 pg.3 44318503

Cilindro Magenta 20.000 pg.3 44318502

Cilindro Amarelo1 20.000 pg.3 44318501
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1 Resultados de desempenho publicados com base em testes de
laboratório. Resultados individuais podem variar.
2 Com base na ISO 19798. As Impressoras são fornecidas com
cartuchos de toner iniciais para até 2.300 páginas para a cor branca e
até 4.000 páginas para as cores ciano, magenta e amarelo.
3 Vida útil estimada, com base em 3 páginas por tarefa.

5 Entre em contato com a Central de Atendimento OKI para verificar a
lista de cidades atendidas e efetuar o registro de garantia.
6 A garantia de 90 dias oferecida para itens consumíveis contra
defeito de fabricação não se confunde com o esgotamento em razão
da utilização e independe do volume de páginas produzidas. Caso a
quantidade de páginas prevista seja atingida dentro destes 90 dias,
a garantia perde a validade, em decorrência do consumo total do
suprimento.

Para mais informações sobre serviços e
produtos OKI – inclusive as extensões de
garantia – entre em contato conosco pelo
telefone 11 3444-6747 (Capital e grande SP)
e 0800 11 5577 (outros estados) ou visite
nosso website www.oki.com.br
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4 Acesse o site da OKI para baixar os drivers mais atualizados e
compatíveis com seu sistema operacional.
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7 Este equipamento não é compatível com o cartucho e cilindro de
impressão de cor preto.




