
Drukarka serii B6500 zapewnia wysoką wydajność 
drukowania, oferując jednocześnie dodaną wartość 
w postaci dołączonego pakietu narzędzi firmy 
OKI Printing Solutions. Idealna dla grup roboczych 
do 30 osób, pozwala uzyskać szybkie, wysokiej jakości 
czarno-białe wydruki, zapewniając wszechstronność 
i niezawodność, jakiej można oczekiwać od firmy 
OKI Printing Solutions. Przewodzi w swojej klasie, 
jeśli chodzi o szybkość drukowania i bogactwo 
funkcji, nie będąc droższa od konkurencyjnych 
urządzeń. Doskonałą wydajność i wartość B6500 
docenią zwłaszcza korporacje, firmy usługowe 
i dystrybucyjne, czyli wszystkie firmy potrzebujące 
czarno-białych wydruków doskonałej jakości 
i stawiające na wydajność.

Prostota instalacji, obsługi i nadzoru
Po zainstalowaniu drukarka jest łatwa w obsłudze, 
zarządzaniu i kontroli dzięki dołączonemu bezpłatnemu 
pakietowi oprogramowania narzędziowego, które 
eliminuje potrzebę korzystania z pomocy specjalisty 
z zakresu IT. Usługa „Zapytaj OKI” to dedykowane 
narzędzie pomocy online, dostępne z poziomu 
sterownika drukarki, natomiast aplikacja Template 
Manager 2006 udostępnia szereg gotowych szablonów, 
pomocnych w drukowaniu takich projektów, jak 
etykiety adresowe czy koperty. W celu wsparcia 
zarządzania i kontroli opracowano oprogramowanie 
PrintSuperVision, które umożliwia administratorom 
m.in. zdalne monitorowanie wszystkich drukarek 
pracujących w sieci oraz kontrolowanie poziomu tonera. 

Pozwala ono także na pełną obsługę drukarek 
OKI Printing Solutions działających w ramach 
systemu HP Web Jetadmin, zapewniając zgodność 
z istniejącymi systemami i pełną wydajność 
biznesową. Możliwe jest także sprawowanie kontroli 
nad użytkowaniem drukarki dzięki zabezpieczonej 
hasłem funkcji „bezpiecznego drukowania”.

Najlepsze w swojej klasie parametry druku czarno-
-białego, sprzyjające podniesieniu wydajności firmy
Drukując 43 strony na minutę, B6500 jest po prostu 
najszybszą drukarką w swojej klasie. Tak duża prędkość 
drukowania nie jest jednak okupiona wysoką ceną, 
która w przypadku B6500 jest bardzo konkurencyjna. 
Rzeczywista rozdzielczość 1200 x 1200 dpi zapewnia 
uzyskanie naprawdę sugestywnych wydruków 
elementów graficznych i wykresów. 

Wysoce wydajna drukarka z szeroką gamą funkcji 
i dostępnych opcji
B6500 to prawdziwie wszechstronne urządzenie, 
oferujące bogactwo funkcji i opcji, które pozwalają 
spełnić wszelkie potrzeby i wymagania użytkowników 
dotyczące drukowania. Mogąc pomieścić 
standardowo 700 arkuszy, ogranicza konieczność 
częstego uzupełniania nośnika. Drukarka może 
być opcjonalnie wyposażona w 3. i 4. podajnik 
(każdy o pojemności 550 arkuszy), co pozwala 
przechowywać w urządzeniu papier różnego typu 
i o wysokich gramaturach (do 216 g/m2). 

Dostępny opcjonalnie twardy dysk (HDD) umożliwia 
przechowywanie danych i szablonów do późniejszego 
wykorzystania – również przy użyciu opcjonalnej 
karty pamięci Compact FlashTM, służącej do zapisu 
dodatkowych danych. Kolejną opcją jest funkcja 
automatycznego druku dwustronnego, umożliwiająca 
łatwe i oszczędne drukowanie materiałów w postaci 
profesjonalnie wyglądających broszur.

Niezawodna praca dzień po dniu
Jak wszystkie produkty firmy OKI Printing Solutions, 
drukarki serii B6500 cechuje przede wszystkim 
niezawodność działania. Jako specjaliści w dziedzinie 
druku uważamy, że efektywne przekazywanie treści 
za pomocą materiałów drukowanych to fundament 
udanego prowadzenia przedsiębiorstwa. To dlatego 
nasza uwaga koncentruje się niemal wyłącznie na 
dogłębnym poznaniu wszelkich aspektów i potrzeb 
naszych klientów w zakresie drukowania, na postępie 
technologicznym oraz opracowywaniu i dostarczaniu 
rozwiązań, które zarówno dziś, jak i w przyszłości będą 
przynosiły naszym klientom wiele korzyści. Drukarka 
jest standardowo objęta pełną, 2-letnią gwarancją. 

B6500

Doskonała wydajność drukowania 
Wysoka produktywność w pracy

S e r i e s

B6500 B6500n B6500dn
Szybkość druku (A4) 43 str./min

Pojemność podajników 700 arkuszy
Formaty papieru A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 i 14, Executive, Statement, 

formaty niestandardowe (76 x 127 – 215 x 355 mm);
Koperty: Com-10, DL, C5, Monarch

Rozdzielczość 1200 x 1200 dpi

Pojemność tacy wyjściowej 500 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu, 150 arkuszy stroną zadrukowaną do góry 

Karta sieciowa – • •
Druk dwustronny •• •• •

ZESTAWIENIE FUNKCJI I MOŻLIWOŚCI B6500

• Standard        • Opcja



B6500 – specyfikacja techniczna
B6500 B6500n B6500dn

Kod produktu 09004454 09004455 01196001

Szybkość i wydajność Szybkość druku A4 43 str./min

Czas pierwszego wydruku 8 sekund

Czas nagrzewania do 17 sekund od włączenia zasilania

Procesor 533 MHz

Jakość druku Rozdzielczość 1200 x 1200 dpi

Czcionki Czcionki PCL 99 czcionek skalowalnych, 1 czcionki bitmapowe

Czcionki postscriptowe 136 czcionek

Czcionki do kodów kreskowych 11 typów jednowymiarowych o 28 odmianach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 z 5, Code 39, Code 128, 
EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP + 4POSTNET

Zgodność Języki drukowania PCL6, PCL5e, PostScript 3, SIDM (Epson FX), PDF 1.3

Interfejsy IEEE1284 dwukierunkowy równoległy, USB 
2.0, 25-pinowy port szeregowy RS 232C

IEEE1284 dwukierunkowy równoległy, USB 2.0, 10/100BaseTX Ethernet, 
25-pinowy port szeregowy RS 232C

Sieć i protokoły
(w wersjach sieciowych)

Karta 10/100Base TX Ethernet z wewnętrznym serwerem sieciowym, umożliwiającym konfigurację i zarządzanie drukarką i kartą sieciową. Obejmuje klienta 
poczty SMTP obsługującego alerty. Obsługuje wszystkie główne protokoły sieciowe: TCP/IP, Netware i Ethertalk. TCP/IP: ARP, IP, ICMP, TCP, UDP, LPR, HTTP (IPP), 

BOOTP, WINS, DHCP, SNMP, DNS, Netware 5.x oraz 6 z pełną obsługą NDS i NDPS: P-Server, R-Printer, EtherTalk: ELAP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP

Zgodność z systemami operacyjnymi Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP Home/XP Professional/XP Professional x64/Windows Vista/Server 2003/
Server 2003 dla x64/Mac OS 9.0 lub wyższy/Mac OS X PowerPC 10.2 lub wyższy/Mac OS X Intel 10.4.4 lub wyższy *

Zestaw narzędzi Template Manager 2006, Storage Device 
Manager, PDF Print Direct, Secure Print

Template Manager 2006, PrintSuperVision, OKI LPR, PDF Print Direct, HP Web Jetadmin, 
AdminManager, Network Extension, Secure Print, Storage Device Manager, Print Control

Pamięć Standardowa pamięć RAM 128 MB

Maksymalna pamięć RAM 1152 MB

Pamięć Flash 16 MB umożliwiające zapisanie czcionek, formularzy i makr; opcjonalnie: do 1 GB

Podawanie papieru Pojemność 1. podajnika 150 arkuszy 80 g/m2. Formaty papieru: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 i 14, Executive, Statement,
formaty niestandardowe (76 x 127 – 215 x 355 mm); koperty: Com-10, DL, C5, Monarch

Pojemność 2. podajnika 550 arkuszy 80 g/m2. Formaty papieru: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 i 14, Executive, Statement,
formaty niestandardowe (98 x 148 – 215 x 355 mm); koperty: Com-10, DL, C5, Monarch

Pojemność opcjonalnego
3. i 4. podajnika

550 arkuszy 80 g/m2. Formaty papieru: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 i 14, Executive, Statement, 
formaty niestandardowe (98 x 148 – 215 x 355 mm); koperty: Com-10, DL, C5, Monarch

Formaty papieru do opcjonalnego 
druku dwustronnego Formaty papieru: A4, A5, B5, Letter, Legal 13 i 14, Executive, Statement, formaty niestandardowe (88 x 139 – 215 x 355 mm)

Gramatura nośników 60 – 216 g/m2

Pojemność opcjonalnej sortującej tacy odbiorczej 500 arkuszy (80 g/m2)

Standardowa taca odbiorcza 500 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu, 150 arkuszy stroną zadrukowaną do góry

Środowisko pracy Temperatura/wilgotność 5 – 35 °C; wilgotność względna 15 – 85% bez kondensacji

Przechowywanie 0 – 35 °C; wilgotność względna 15 – 80% bez kondensacji

Wymagane zasilanie Zasilanie 230 V AC +/- 10%, 50 lub 60 Hz +/- 2%

Zużycie energii elektrycznej Typowo 850 W, maksymalnie 1200 W, w trybie gotowości 95 W (średnio), w trybie oszczędzania energii 15,3 W

Głośność  Praca: maks. 56 dB(A), w stanie czuwania: 28 dB(A), w trybie oszczędzania energii: prawie bezgłośnie

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 404 x 422 x 465 mm 404 x 422 x 549 mm

Masa ok. 21 kg (z wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi)

Obciążenie Obciążenie drukarki (maksymalne) 200 000 stron/miesiąc

Obciążenie drukarki (średnie) 20 000 stron/miesiąc

Gwarancja  36 miesięcy, naprawa w ciągu 24 h w miejscu instalacji lub sprzęt zastępczy. 

Akcesoria Druk dwustronny • (09004458) •

Karta sieciowa – • •

Taca sortująca z przesunięciem • (09004583)

3. i 4. podajnik • (09004457)

Dysk twardy (HDD) • 60 GB (09004630), 120 GB (09004631)

Compact Flash • 256 MB (09004632), 512 MB (09004633), 1 GB (09004634)

Rozbudowa pamięci • 256 MB (09004628), 512 MB (09004629)

Opis Wydajność** (liczba stron) Kody produktów

Bęben światłoczuły/toner 
– czarny

13 000 stron, standardowy pojemnik 09004461

22 000 stron, toner o wysokiej wydajności 09004462

• Standard        • Opcja (kod produktu)        

* W celu uzyskania najnowszej wersji sterowników należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy OKI Printing Solutions.

®

OKI Printing Solutions jako partner ENERGY STAR 
gwarantuje, że produkt ten spełnia wymogi 
związane z wykorzystaniem energii.

**  Wszystkie tonery: dla stron A4, zgodnie z normą ISO/IEC 19752. Drukarki dostarczane z tonerem na 6000 stron zgodnie z normą ISO/IEC 19752. 

    Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone.
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Informacje dotyczące materiałów eksploatacyjnych: aby zagwarantować niezawodność drukarki i zapewnić jej pełną funkcjonalność zaprojektowano ją w taki sposób, by 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.
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GWARANCJI


