
*Wydajność stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19752. Urządzenie dostarczane jest z tonerem 
na 10 000 stron, zgodnie z normą ISO/IEC 19752

B710

Wydajność drukowania firmowego,  
na której można polegać

Dostępne wersje:  
B710n  
sieć
B710dn  
druk dwustronny,  
sieć

A4 a

Zakres obsługiwanych nośników a

Czarno-biała a

Drukowanie a

1-20 użytkowników a

Drukarka czarno-biała A4 B710 zapewnia szybkie, 
niezawodne i przystępne cenowo drukowanie dla 
zapracowanych, średniej wielkości grup roboczych. 
B710 łączy zaawansowane bezpieczeństwo, 
zarządzanie i osiągi z solidną i trwałą technologią, 
oferując szybkość 40 stron na minutę, która pozwala 
na zwiększenie wydajności biura.  

B710 poprawia wydajność średniej wielkości grup 
roboczych dzięki dużej szybkości drukowania, 
skutecznym zarządzaniu sieciowym i mniejszej 
liczbie interwencji użytkownika. Jeśli połączymy 
to z niskim całkowitym kosztem posiadania, 
prostą integracją sieciową i intuicyjnym panelem 
sterowania z 5-wierszowym podświetlanym 
ekranem LCD, otrzymamy drukarkę, która oferuje 
pełną uniwersalność w każdym środowisku 
roboczym.  

Szybkie i przystępne cenowo drukowanie 
B710 drukuje z szybkością 40 str./min i cechuje się 
nie tylko przodującym w klasie połączeniem dużej 
standardowej pamięci RAM (128 MB) i szybkiego 
przetwarzania danych ale również dwoma 
standardowymi podajnikami (na 700 arkuszy), 
zapewniającymi elastyczną obsługę nośników,  
z możliwością rozszerzenia do 1800 arkuszy.  
W celu ułatwienia rozdzielania zadań drukowania 
drukarkę można opcjonalnie wyposażyć  
w odbiorczą tacę sortująca z przesunięciem. 

B710 jest w pełni kompatybilna z PCL/PostScript, 
a jej rozdzielczość 1200 dpi x 1200 dpi zawsze 
gwarantuje wydruki o doskonałej jakości, która 
jest niezbędna dla wszystkich dokumentów 
przeznaczonych dla klientów.

Niski całkowity koszt posiadania
B710, przybliżając grupom roboczym drukowanie 
w przystępnej cenie, łączy niskie koszty sprzętu  
z kasetą o wydajności 15 000 stron, zmniejszając 
zarówno koszt inwestycji, jak i materiałów 
eksploatacyjnych. Materiały eksploatacyjne 
wymieniane są w ciągu kilku sekund. Dzięki temu 
drukarka jest zawsze "w gotowości" w krytycznych 
momentach w firmie. Z listą zalet uzupełnioną  
o 3-letnią gwarancję, klient otrzymuje sensowne 
rozwiązanie dla firmy. B710 zapewnia zmniejszony 
całkowity koszt posiadania, opłacalność oraz 
niezawodne drukowanie teraz i w przyszłości.

Łatwe zarządzanie i proste bezpieczeństwo
Bezpieczne drukowanie i ochrona poufnych 
informacji nigdy nie była łatwiejsza. B710 
pozwala na bezpieczne drukowanie przy użyciu 
numeru PIN, który można wprowadzić przez 
klawiaturę numeryczną w celu uruchomienia 
zadania. Ten prosty w użyciu system gwarantuje, 
że poufne dokumenty mogą drukować wyłącznie 
wybrane osoby. Program zarządzania sieciowego 
PrintSuperVision umożliwia kontrolę  

i widoczność w sieci w celu utrzymania drukarek 
w optymalnym stanie i zawsze gotowych do pracy. 
Aby podwyższyć wydajność, drukarkę można 
opcjonalnie wyposażyć w kartę sieciową 1Gb. 
Dodatkową elastyczność zapewnia wbudowany 
port USB, który pozwala na drukowanie plików PDF 
bezpośrednio z pamięci przenośnej USB.

Trwała budowa 
B710 jest zaprojektowana do pracy w najbardziej 
wymagającym środowisku. Solidna konstrukcja 
i innowacyjna technologia zapewnia nie tylko 
wyjątkową niezawodność lecz oferuje również stałą 
wysoką jakość wydruku. 

Oszczędza pieniądze i energię
B710, zbudowana tak, aby spełnić wymagania 
norm Energy Star i Blue Angel1, jest przyjazna dla 
środowiska naturalnego, zapewnia oszczędność 
energii, obniżenie kosztów i emisji CO2.  
Model z modułem druku dwustronnego znacznie 
zmniejsza zużycie papieru.
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Akcesoria (numery katalogowe)

Zespół drukowania 
dwustronnego 01279401 (Standard w B710dn)  

3./4. podajnik papieru 01279501

Moduł OCT 01279601

Karta Ethernet 1 Gb 09004584

Pamięć 512 MB: 09004629

Opcjonalna pamięć typu 
Compact Flash 1 GB6:  09004634

Twardy dysk 40 GB6:  09004630

Materiały eksploatacyjne (numery katalogowe)

Kasety z tonerem czarnym*
(15 000 stron) 01279001

*Wydajność stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19752. Urządzenie dostarczane jest z tonerem 
na 10 000 stron, zgodnie z normą ISO/IEC 19752

Drukarka
Szybkość drukowania w 

formacie A4 40 str./min

Czas pierwszego wydruku 8 s    

Czas rozgrzewania Do 38 s od włączenia zasilania i do 25 s od wyjścia z trybu 
oszczędności energii

Szybkość procesora 600 MHz    

Interfejs i oprogramowanie

Złącza
IEEE1284 dwukierunkowe równoległe, Hi-Speed USB 2.0
BaseTXEthernet, szeregowe RS-232C , port USB do 
bezpośredniego drukowania plików PDF

Języki drukowania PCL6, PCL5e, Adobe®PostScript 3, SIDM (Epson FX), 
bezpośrednie drukowanie PDF

Sieć i protokoły

Karta Ethernet 10/100Base TX z wewnętrznym serwerem 
internetowym dla drukarki oraz konfiguracją i zarządzaniem 
sieciowym. Zintegrowany klient pocztowy SMTP dla alertów. 
Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługuje: TCP/IP: IPv4, 
IPv6, ICMP, ARP, RARP, DHCP/BOOTP, “Port 9100”, LPR/LPD , 
Apple Bonjour (mDNS), Dynamic DNS, DNS/WINS, HTTP, SMTP, 
POP3, FTP, SNMPv1/v2/v3, Ethertalk, Netware IPX/SPX,  
bezpieczne protokoły sieciowe : IPSec, 802.1x Wired  
Authentication: EAP-MD5, PEAP, EAP-TLS

Kompatybilność  
z systemami operacyjnymi

Windows 2000 / XP Home / XP Professional (32-bit i 64-bit) / 
Vista (32-bit i 64-bit) / 7 (32-bit i 64-bit) / Server 2003 (32-bit  
i 64-bit) / Server 2008 (32-bit i 64-bit); Mac OS X 10.2 - 10.6

Zestaw programów 
użytkowych2  

Template Manager3, PrintSuperVision, OKI LPR3, PDF Print 
Direct, Secure Print, Storage Device Manager3&4, Status Monitor3

Charakterystyka ogólna

Pamięć

Standardowa pamięć RAM: 128 MB; Maks. pamięć RAM:640 GB

Pamięć typu Flash: 40 MB do przechowywania czcionek, 
formularzy i makr

Opcjonalna pamięć typu Compact Flash: do 1024 MB

Środowisko pracy

Temperatura pracy/wilgotność: 5°C do 35°C/wilgotność 
względna 15% do 85% (bez skraplania)
Temperatura przechowywania/wilgotność: 0°C do 35°C/  
wilgotność względna 15% do 80% (bez skraplania)

Zasilanie 230 VAC +/- 10%, 50 lub 60Hz +/- 2%

Zużycie energii Tryb pracy: 904 W; Maks.:1200W; Tryb czuwania: 169 W; 
Tryb oszczędności energii:10,3 W

Poziom hałasu
Tryb pracy: 64 dB(A) lub mniej; oczekiwanie: 30 dB(A) lub 
mniej; tryb oszczędności energii: poziom tła (obejmuje  
wszystkie dostępne opcje)

Wymiary  
(wys. x szer. x głęb.) B710n: 404 x 422 x 465 mm; B710dn:  404 x 422 x 572 mm

Masa5 B710n: 21,1 kg; B710dn: 23,2 kg

Obciążenie Maksymalne:200 000 stron miesięcznie;
Zalecane: 5000 - 15000 stron miesięcznie

Gwarancja Rozszerzona gwarancja 3-letnia po zarejestrowaniu przed 
upływem 30 dni od daty zakupu  

Nr katalogowe produktów B710n: 01278201; B710dn:01278301

1B710dn nie posiada homologacji Blue Angel, 2Najnowsze wersje sterowników i kompatybilność z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału OKI 
Printing Solutions; 3Wyłącznie Windows; 4Wymagany dystk twardy; 5Obejmuje wszystkie materiały eksploatacyjne; 6Specyfikacja minimalna, może zostać zmieniona

Informacja o materiałach eksploatacyjnych: W celu zabezpieczenia drukarki oraz zapewnienia maksymalnego wykorzystania wszystkich funkcji urządzenia, niniejszy model przystosowany jest 
do działania wyłącznie z tonerami OKI Printing Solutions. Tonery można rozpoznać po znaku handlowym OKI. W przypadku zastosowania innej kasety z tonerem, mimo oznaczenia, że jest ona 
kompatybilna, urządzenie może nie działać wcale lub działać z obniżoną wydajnością i jakością druku.

Po prostu wyjątkowa - 3-letnia gwarancja

Nasze urządzenia produkowane są zgodnie z najwyższymi normami jakości i technologii, potwierdzonymi w niezależnych testach. Jesteśmy tak pewni wysokiej jakości 
naszych produktów, że oferujemy Państwu przedłużenie standardowego okresu gwarancji do 3 lat - bezpłatnie! Po zarejestrowaniu produktu przed upływem 30 dni 
od daty zakupu będą mogli Państwo skorzystać z unikatowej, pełnej oferty. Całkowicie opłaconej przez OKI! Dalsze informacje można znaleźć na stronie internetowej: 
www.oki.com.pl/gwarancja. Bez rejestracji produkt podlega standardowej dwuletniej gwarancji.
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B710 - specyfikacja techniczna

Podawanie papieru

Pojemność  
podajnika papieru

Podajnik 1:150 arkuszy 80 g/m2;   
Podajnik 2:550 arkuszy 80 g/m2

Pojemność  opcjonalnego 
podajnika papieru

Podajnik 3: 550 arkuszy 80 g/m2;  
Podajnik 4: 550 arkuszy 80 g/m2

Maksymalna pojemność 1800 arkuszy 80 g/m2 

Format papieru

Podajnik 1:A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 & 14, Oficio, Executive, 
Statement, rozmiar banerów: 210 x 900, 210 x 1200, rozmiar 
niestandardowy: Szerokość 76-215 mm Długość 127-1219 mm, 
koperty: Com-9, Com-10, DL, C5, Monarch; Podajnik 2/3/4: A4, 
A5, A6, B5, Letter, Legal 13 & 14, Oficio, Executive, Statement, 
rozmiar niestandardowy: Szerokość 98-215 mm Długość 148-
355 mm, Koperty: Com-9, Com-10, DL, Monarch; Drukowanie 
dwustronne: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 & 14, Executive, 
Statement, rozmiar niestandardowy: Szerokość 88-215 mm 
Długość 139-355 mm

Gramatura papieru Podajnik 1/2/3/4: 64 do 216 g/m2;  
Drukowanie dwustronne:64 do 216 g/m2

Zespół drukowania  
dwustronnego

Standard:B710dn;  
Opcja: B710n

Odbiornik papieru Zadrukiem do dołu:500 arkuszy 80 g/m2;  
Zadrukiem do góry:70 arkuszy 80 g/m2

Opcjonalna taca odbiorcza Moduł OCT:500 arkuszy 80 g/m2

Kroje pisma

Czcionki drukarki PCL: 99 skalowany PCL 1 czcionka bitmapowa; PostScript 
3:Adobe Standard 136

Czcionki punktowe Epson FX

Kod kreskowy
11 typów jednego wymiaru w 28 wersjach: UPC-A, UPC-E, EAN/
JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/
UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET

Oki Printing Solutions Polska
ul. Domaniewska 42
02-672 Warszawa
Tel: +48 22 44 86 500
Fax: +48 22 44 86 501
www.oki.pl

© 2010 Oki Europe Ltd. Oki Printing Solutions jest nazwą handlową firmy Oki Europe Ltd. Wersja 1.0 09/2010.
Dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Wszystkie znaki handlowe zastrzeżone.

Jakość druku

Rozdzielczość 600 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi   


