
OKI e o

Meio Ambiente
Conformidade com o padrão ENERGY STAR® - Maior eficiência no consumo de energia

Modo de Economia de Toner - Reduz a quantidade de artigos consumíveis utilizados

Impressão Duplex (frente e verso) - Economia de recursos

Modo ECO Automático - Redução do consumo de energia, maior economia

Cilindro de imagem com 1 peça - Facilidade na troca e menor quantidade de suprimentos

Modo de economia profundo - Reduz o consumo para menos de 1.5w

C331dn

Qualidade profissional de impressão colorida para 
grupos de trabalho exigentes



A impressora C331dn da OKI oferece fidelidade de cor, alto 
desempenho e recursos avançados.

Para pequenos negócios e grupos de trabalho que 
exigem qualidade superior com preço acessível, a 
OKI oferece a impressora digital colorida C331dn.

Tecnologia de Impressão Colorida HD 

Flexibilidade no uso de papel  

Perfeita para qualquer ambiente de impressão 

® ®

® ® ®

®

Suporte de garantia inigualável  

Caso você precise de suporte técnico, basta falar 
com um especialista da OKI através dos telefones 
11 3444.6747 (Capital e Grande SP) ou 0800 11 55 
77 (Interior e outros estados).

C331dn

Velocidade de impressão1

Tempo para a 1ª página1

Capacidade do toner

Memória (Padrão / Max)

Impressão Duplex (Frente e verso)

Processador

Conectividade

Emulações ® ®

Dimensões (LxPxA)

Informações Complementares:

Destaques

Impressão rápida: até 23 ppm colorida; até 25 ppm 
para branco e preto1

Impressão da primeira página: até 9 segundos para 
colorido e até 8,5 segundos para mono1

Velocidade do processador: 532 MHz

Capacidade padrão de papel: 350 folhas; expansível 
até 880 folhas através de opcionais

Alta confiabilidade: ciclo de trabalho mensal para 
até 45.000 páginas por mês

Perfil extremamente compacto: apenas 24,2 cm de 
altura

Tecnologia de impressão colorida em alta definição 
para detalhes nítidos com cores ricas e intensas

Impressão Duplex (frente e verso) padrão 

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

Resolução de até 1200 x 600 dpi

Compatível com Windows® e Mac®

Rede 10/100 Base TX e USB v2.0 de alta velocidade 
padrão

Memória expansível até 640 MB

Compatível com ENERGY STAR®

Garantia limitada de 1 ano da impressora4

Garantia limitada de 5 anos dos pentes de LED

Suporte técnico gratuito e ativo, das 08:00 às 20:00 
de segunda a sábado



Bandeja multiuso para 100 folhas

Tela de LCD com 16 caracteres / 2 
Linhas e luz de fundo com indicador 
de nível do toner

Até 23 ppm Colorida, 25 ppm Monocromática1

Bandeja de papel padrão com 
capacidade para 250 folhas

Ciclo de operação de até 45.000 pg./mês

Impressão Duplex (frente e verso) 

VISÃO GERAL DA IMPRESSORA C331dn

Sua melhor escolha em precisão de cores com tecnologia HD Color 
e recursos que respeitam o meio ambiente.

A impressora colorida C331dn da OKI oferece mais 
que um resultado brilhante.

Controle a qualidade da sua impressão com o 
Color Swatch 

Color Correct -

® ®

®

Controle os custos de impressão 
O Color Access Policy Manager (CAPM) 

Job Accounting 

Minimize o impacto ao meio ambiente

Impressão duplex (frente e verso)

Modo ECO automático

Modo de repouso profundo

Cilindro de imagem em uma peça

Compatível com ENERGY STAR®

Impressão 
Colorida em
Alta definição

Preto e branco 
em modo 
rascunho

Impressão não
permitida

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

Cartuchos de toner Ciano, Magenta, 
Amarelo e Preto (CMYK) Separados

Segunda bandeja de papel opcional 
para 530 folhas

Ocupa pouco espaço: apenas 23 
centímetros de altura

Botão de economia de energia; modo 
de repouso profundo utiliza < 1,5W 
de potência

Tecnologia de impressão colorida HD
(Alta Definição)

Sua base pequena permite o ajuste 
confortável na mesa

Imprime em folhas de até 220g/m2 e 
banners de até 21,59 x 132 cm

Emulações PCL® 6, PCL 5c and PostScript® 3TM

1
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Especificações
Desempenho

1

1.

Soluções de produtividade

®

Soluções de segurança

Soluções de controle de custo

Gerenciamento de cor

Compatibilidade
® ®

® ®

® ®

®

Conectividade 

®

Memória

Fontes 

Manuseio de papel

Informações Ambientais

 

Itens de consumo 

®

Suprimentos

Garantia

C331dn

Para mais informações 

www.oki.com.br
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OKI DATA AMERICAS, INC.
Estados Unidos

México Brasil Argentina/Chile/Paraguay/
Perú/UruguayOki Data Americas, 
Inc

Colombia/Ecuador/Venezuela
/Centroamérica y Caribe

Informações para compra
Descrição  Código

Opcionais

Suprimentos 
Cartuchos de toner:

Kit cilindro de imagem:

Serviços 


