Specyfikacja B401

Druk czarno-biały w przystępnej
cenie dla mikro – i małych firm
B401d/dn jest czarno-białą drukarką biurkową
formatu A4 oferującą znakomitą jakość i druk
dwustronny oraz szybkość i niezawodne
działanie – a to wszystko przy niskich kosztach
druku. Jest drukarką kompaktową, bardzo
konkurencyjną cenowo. B401dn jest gotowa
do pracy w sieci, dlatego jest odpowiednia
dla mikro- i małych firm, które wymagają
codziennych wydruków firmowych dla grup
roboczych.
B401d/dn została stworzona w oparciu
o wypróbowaną i sprawdzoną technologię LED,
na której można polegać. Technologia zapewnia
wysoka produktywność, wspartą 3-letnią
gwarancją.
Efektywna praca zwiększająca wydajność
Odpowiednio dobrany procesor i pamięć
umożliwiają szybki wydruk pierwszej strony
i wysoką wydajność. Dodatkowo, efektywny
standardowy i wygodny wielofunkcyjny podajnik
papieru (MPT) umożliwia druk dłuższych zadań,
a podłączenie sieciowe pozwala na korzystanie
z urządzenie przez wielu użytkowników.

g

Szybkość druku A4 – do 29 str./min

g

Procesor 330MHz & 64MB pamięci

	
Standardowy podajnik papieru na 250
arkuszy, dodatkowo 1-arkuszowy MPT

g

	
Gotowość do pracy w sieci – karta 10/100 TX
Ethernet (B401dn)

g

	
Druk z mobilny z urządzeń przenośnych, takich
jak: smartfony, iPhony, iPady i inne

Ergonomiczna, kompaktowa konstrukcja
z intuicyjną obsługą
	
Podświetlany wyświetlacz LCD – 2 linie po
16 znaków pokazujący czytelne, bieżące
informacje o stanie urządzenia

g

g

 warta, niskoprofilowa budowa umożliwia
Z
odbiór dokumentów z absolutną łatwością

g

Drukowanie wszechstronne i opłacalne
Elastyczność doboru nośników połączona
z wysoka jakością koloru wydruków, drukiem
dwustronnym i wyjątkowym rozwiązaniem
OKI-Template Managerem pozwalają firmom
na odnoszenie wielu korzyści z samodzielnego
druku, spełniającego wymagania biznesowe.
	
Elastyczność w obsłudze nośników: od
formatu A6 do A4; kartony o gramaturze do
163g/m2

g

	
Rozdzielczość druku 2400 x 600dpi

g

	Druk dwustronny w standardzie, dla
samodzielnego profesjonalnego druku

g

Funkcjonalność zmniejszająca koszty i wpływ
na środowisko
	
Tryb Eco poprawiający wydajność
i ograniczający zużycie energii

g

	
Tryb Auto-Off automatycznie zmniejszający
zużycie prądu do 0,5W, gdy urządzenie nie
jest używane

g

	
Druk dwustronny w standardzie, zmniejsza
zużycie papieru poprzez obustronny zadruk
arkusza

g

	
Funkcjonalność Toner Save redukuje zużycie
tonera podczas pracy w trybie draft lub druku
dokumentów wewnętrznych

g

	
Program darmowego recyklingu materiałów
eksploatacyjnych

g

	
OKI Template Manager – ułatwiający
samodzielne tworzenie i druk różnorodnych
dokumentów

g
g

 zas pierwszego wydruku, krótszy niż 5,5
C
sekundy

A4

a

Szeroki zakres nośników

a

Mono

a

Drukowanie

a

1-5 użytkowników

a

Dostępne wersje:
B401d
Druk dwustronny
B401dn
Druk dwustronny, praca sieciowa

B401 - drukarka monochromatyczna
Drukarka

Czcionki

Prędkość druku A4 29str./min czarno-biała
Pierwszy wydruk Mniej niż 5,5 sekundy
Czas nagrzewania Do 25 sekund od uruchomienia z funkcji oszczędzania energii
Szybkość procesora 330MHz PowerPC405 		

Interfejs i oprogramowanie

Czcionki drukarki 87 czcionek skalowalnych PCL, 2 czcionki bitmapowe, OCR-A/B
Bez czcionek matrycowych Czcionki Epson FX i IBM PPR o różnych rozmiarach
12 typów w jednym wymiarze i 28 odmianach: UPC-A, UPC-E,
EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128,
Kody kreskowe
EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, Kody kreskowe klienta;
USPS Zip Barcode; 1 rodzaj dwuwymiarowy: PDF417

Jakość druku
Rozdzielczość 2400 x 600dpi, 1200 x 600dpi, 600 x 600dpi

B401d: IEEE1284 Bi-directional parallel, Hi-Speed USB 2.0
Połączenia B401dn: IEEE1284 Bi-directional parallel, Hi-Speed USB 2.0,
10/100BaseTX Ethernet 			

Cechy ogólne
Pamięć RAM standardowo: 64MB; RAM maksymalnie: 64MB

Języki drukarki PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter
Karta Ethernet z wewnętrznym serwerem sieciowym dla konfiguracji drukarki i karty sieciowej oraz zarządzania nimi - 10/100BaseTX. Obejmuje klienta mailowego SMTP do ostrzeżeń. Wszystkie
główne protokoły wspierane - TCP/IP, Netware, Ethertalk i NetBEUI.
TCP/IP:-ARP, IPv4/v6, TCPv4, ICMPv4/v6, TCP, UDPv4/v6, LPR, FTP,
Sieci & protokoły
TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, AutoIP, SNMP, DNS, DDNS, uPnP,
(B401dn)
Bonjour, WINS, SMTP, SNTP, Windows Rally(WSD-Print, LLTD), SLP,
NEtBIOS po TCP, protokoły JetDirect. Netware 3.x, 4.x, 5.x
i 6 z pełnym NDS i obsługą NDPS:- QServer po IP i IPX, R-Printer,
N-Printer, NCP, SPX, IPX, SAP, RIP, Ethertalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP,
NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP, NetBEUI: SMB, NetBIOS
Windows XP (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) /
Kompatybilność z OS1 Vista (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server
2008 R2 (64-bit) / 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X Intel 10.4-10.7

Temperatura pracy/wilgotność: od 10°C do 32°C / wilgotność
względna od 20% do 80%
Warunki otoczenia Temperatura / wilgotność przechowania produktu: od -10°C do
43°C / wilgotność względna od 10% do 90%
(bez kondensacji)
Zasilanie
Zużycie energii

Typowe: 510W; Maksymalne: 900W; Czuwanie: 70W;
Oszczędzanie energii: 7W; Automatyczne wyłączanie: <0.5W

Poziom hałasu

Przy pracy: 53dB(A) lub mniej; Czuwanie: 30dB(A) lub mniej;
Tryb oszczędzania energii: poziom otoczenia

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 244.5 x 387x 364mm
Waga3 11kg

B401d: Template Manager2, Print Job Accounting Server2,
Print Job Accounting Client, Printer Menu Setup Tool, Op-Panel
Download Utility			
Zestaw narzędzi1 B401dn: Template Manager2, Print Job Accounting Server2, Print
Job Accounting Client, PrintSuperVision.net2, OKI LPR2, Network
Extension, Admin Manager, Printer Menu Setup Tool, Op-Panel
Download Utility				
		

Prąd zmienny, jednofazowy od 220 do 240 V,
częstotliwość 50-60Hz +/- 2%

Cykl obciążenia
Gwarancja

Maksymalny: 30,000 stron/miesiąc;
Zalecany: 750 – 2,000 stron/miesiąc
3 lata rozszerzonej gwarancji po zarejestrowaniu zakupionego
urządzenia w ciągu 30 dni od zakupu

Kody zakupowe produktów B401d: 44983645; B401dn: 44983655

Materiały eksploatacyjne (Kody zakupowe produktów)

Obsługa papieru
Podajnik 1: 250 arkuszy o gramaturze 80 g/m2;
Pojemność papieru
Podajnik wielofunkcyjny: 1 arkusz (o gramaturze do 163g/m2)
Maksymalna pojemność
251 arkuszy o gramaturze 80 g/m2
papieru
Rozmiary papieru

Podajnik 1: A4, A5, B5(JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive,
Statement; Podajnik wielofunkcyjny: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter,
Legal 13, Legal 14, Executive, Statement, Koperty: Monarch, Com9, Com-10, DL, C5, C6; Druk dwustronny: A4, Letter, aż do Legal 14

Gramatura papieru

Podajnik 1/2: od 60 do 120g/m2; Podajnik wielofunkcyjny: od
60 do 163g/m2; Druk dwustronny: od 60 do 120g/m2

Kaseta z tonerem Black*
44992401
(1,500 stron)
Kaseta z tonerem Black*
44992402
(2,500 stron)
Bęben światłoczuły**
44574307
(25,000 stron)

Druk dwustronny Standardowo
Pojemność tacy odbiorczej 150 arkuszy zadrukiem do dołu (80g/m2)

*Toner: druk na arkuszach A4 zgodny z ISO/ISC 19752. Drukarka jest sprzedawana z zestawem tonera na
1,000 stron A4.
** Bęben światłoczuły : średnia wytrzymałość przy 3-stronicowym zadaniu druku, z podajnika 1 w trybie
jednostronnym.

Najnowsze wersje sterowników i kompatybilność z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału OKI; 2Tylko dla systemu Windows;
Zawiera wszystkie materiały eksploatacyjne.

1

3

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. 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.
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3-letnia gwarancja

Nasze urządzenia produkowane są zgodnie z najwyższymi normami jakości i technologii, potwierdzonymi w niezależnych
testach. Jesteśmy przekonani o wysokiej jakości naszych produktów, dlatego 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! Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.oki.pl/gwarancja
Jeśli produkt nie zostanie zarejestrowany, zostanie on objęty standardową roczną gwarancją obowiązującą w Europie.
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WARRANTY

Oki Systems (Polska) Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 42
02-672 Warszawa
Tel. +48 (0) 22 44 86 500
Faks +48 (0) 22 44 86 501
www.oki.pl

©2012 Oki Europe Ltd. Wersja 1.0 04/2012.
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Własność wszystkich znaków towarowych jest potwierdzona.

