B2400

Mała drukarka czarno-biała
o zwiększonej funkcjonalności
B2400 to mała i solidna czarno-biała drukarka
nabiurkowa, idealna do indywidualnego użytku
w biurze. Jest aż o 30% mniejsza i 0,5 kg lżejsza
od konkurencyjnych urządzeń i dlatego może być
z łatwością przenoszona z biura do domu. Dzięki
zastosowaniu unikalnej technologii cyfrowej LED
odznacza się dużą prędkością druku – 20 str./min,
wydrukiem pierwszej strony w ciągu zaledwie
5 sekund i wyjątkową jego jakością.
Drukarka jest łatwa w obsłudze, a dołączone
bezpłatne oprogramowanie dodatkowo zwiększa
jej funkcjonalność. B2400 korzysta z języka
PCL 5/6, co sprawia, że doskonale nadaje się
do prac graficznych. Model ten jest oferowany
również w wersji sieciowej.

Mniejsza i lżejsza od konkurencyjnych urządzeń
Czarno-biała drukarka B2400 ma zwartą
konstrukcję – jest o 30% mniejsza
od konkurencyjnych urządzeń. Dzięki tak
niewielkim wymiarom podstawy i bardzo cichej
pracy idealnie nadaje się do postawienia na biurku.
Urządzenie waży zaledwie 4,8 kg – ok. 0,5 kg
mniej niż konkurencyjne drukarki, co ułatwia jego
przenoszenie (np. z biura do domu). W myśl filozofii
projektowania wyrażonej słowami „prostota,
trwałość i inteligencja” niewielki ciężar idzie
w parze z solidnością.

Łatwość instalacji i użytkowania
Czarno-biała drukarka B2400 jest łatwa
w obsłudze, a dołączone do niej bezpłatne
oprogramowanie dodatkowo zwiększa jej
funkcjonalność. Usługa Zapytaj OKI zapewnia
użytkownikowi szybki dostęp do specjalistycznej
pomocy online z poziomu sterownika drukarki.
Oprogramowanie Template Manager 2006
zapewnia dostęp do gotowych szablonów i druku
na niestandardowych nośnikach, takich jak
np. etykiety adresowe.

Superszybki druk czarno-biały
Czarno-biała drukarka B2400 oferuje imponującą
szybkość druku, wynoszącą 20 str./min, co przy
bardzo krótkim czasie oczekiwania na pierwszy
wydruk (5 s) pozwala na oszczędność czasu
i utrzymanie wysokiej wydajności.
Technologia LED dla lepszej jakości druku
Czarno-biała drukarka B2400 korzysta
z wielokrotnie nagradzanej cyfrowej technologii
LED. Ta unikalna technologia, opracowana przez
firmę OKI Printing Solutions, zapewnia doskonałą
jakość druku i niezawodność w porównaniu
z drukarkami laserowymi, co przekłada się
na większą szybkość i ciągłość pracy oraz
możliwość obsługi różnorodnych nośników.
W dbałości o komfort użytkownika zwiększona
wydajność została poparta wieczystą gwarancją
na głowicę LED.

ZESTAWIENIE FUNKCJI I MOŻLIWOŚCI B2400
B2400

B2400n
20 str./min

Szybkość druku (A4)
Czas pierwszego
wydruku

5 sekund

Rozmiary papieru
(podajnik ręczny)

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 i 14, Executive, Statement, formaty niestandardowe
(76 x 127 – 216 x 355 mm); koperty: COM-9 i 10, DL, C5, Monarch
PCL6, PLC5e

Języki drukowania
Karta sieciowa

-

•

• Standard
S e r i e s

Drukarki czarno-białe serii B2400
Kod produktu
Szybkość i wydajność

B2400

B2400n

43641814

43641815

Szybkość druku A4

20 str./min

Czas pierwszego wydruku

5 sekund
Do 25 sekund od momentu włączenia zasilania

Czas nagrzewania
Procesor

266 MHz

Jakość druku

Rozdzielczość

Czcionki

Czcionki do kodów kreskowych

Zgodność

Języki drukowania

1200 x 600 dpi
11 typów jednowymiarowych o 27 odmianach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code 39, Code 128,
EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, kod użytkownika
PCL6, PCL5e, IBM PPR, EPSON FX

Interfejsy

USB 2.0 (full speed), IEEE1284
dwukierunkowy równoległy

Zgodność z systemami operacyjnymi

DOS, Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Mac OS 8.1 lub nowszy / Mac OS X PowerPC 10.1 lub nowszy1

Oprogramowanie
Pamięć

Podawanie papieru

Template Manager 2006, Status Monitor2

Template Manager 2006, PrintSuperVision,
OKI LPR, Network Extension, Status Monitor2

RAM

8 MB

16 MB

Maks. RAM

8 MB

16 MB

Pojemność podajnika 1

150 arkuszy 80 g/m2. Formaty papieru: A4, Letter, Legal 13 i 14.

Podajnik ręczny

Formaty papieru: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 i 14, Executive, Statement, formaty niestandardowe (90 x 148 – 216 x 355 mm)
Koperty: COM-9, COM-10, DL, C5, Monarch.

Dopuszczalne gramatury dla podajnika
standardowego

60 – 105 g/m2

Dopuszczalne gramatury dla podajnika
ręcznego

60 – 120 g/m2

Taca odbiorcza
Środowisko pracy

Wymagane zasilanie

30 arkuszy stroną zadrukowaną do góry

Temperatura/wilgotność (praca)

10 – 32°C, wilgotność względna 20 – 80% bez kondensacji

Temperatura/wilgotność (przechowywanie)

-10 – 43°C, wilgotność względna 10 – 90% bez kondensacji

Zasilanie

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

Zużycie energii elektrycznej
Głośność

Typowe: 360 W, maksymalne: 660 W, w trybie gotowości: 60 W (średnio), w trybie oszczędzania energii: <10 W
Podczas pracy: maks. 53 dB (A), w trybie gotowości: prawie bezgłośnie, w trybie oszczędzania energii: prawie bezgłośnie

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

181 mm x 321 mm x 204 mm (bez podajnika papieru)

Waga
Obciążalność

Około 4,8 kg (ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi)
Obciążalność maksymalna

15 000 stron/miesiąc

Obciążalność średnia

500 – 2 500 stron/miesiąc

Gwarancja
1
2

USB 2.0 (full speed), IEEE1284 dwukierunkowy równoległy,
10/100-TX Ethernet

24 miesiące w serwisie, 72-godzinny czas naprawy

Informacje na temat najnowszych wersji sterowników znajdują się na stronie OKI Printing Solutions: www.oki.pl
Informacje na temat zgodności z systemami operacyjnymi znajdują się na stronie OKI Printing Solutions: www.oki.pl

© 2007 Oki Europe Ltd. OKI Printing Solutions to zastrzeżona nazwa towarowa Oki Europe Ltd. Wersja 1.0 08/2007.

Informacje dot. materiałów eksploatacyjnych: aby zagwarantować niezawodną pracę drukarki oraz jej pełną funkcjonalność, zaprojektowano ją w taki sposób,
aby działała tylko z oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi firmy OKI Printing Solutions. Można je rozpoznać po znaku firmowym OKI.
Inne materiały eksploatacyjne mogą nie współpracować prawidłowo z drukarką, nawet jeśli oznaczone są jako „zgodne” z danym modelem.
Jeśli toner nie współpracuje prawidłowo z drukarką, może spowodować pogorszenie wydajności drukarki i jakości wydruków.
Opis

Wydajność* (liczba stron)

Toner czarny

2 000

43640302

Bęben światłoczuły

15 000

43650302

Kod produktu

* Wszystkie tonery: dla stron A4, zgodnie z normą ISO/IEC 19752. Tonery dostarczane z drukarką: 1 000 stron, zgodnie z normą ISO/IEC 19752.
Wszystkie bębny: wydruk ciągły.
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone.

Drukarki
kolorowe

Drukarki
czarno-białe

Urządzenia
wielofunkcyjne

Faksowanie

Drukarki
igłowe
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