
B930

B930. Wszystko, czego można wymagać 
od drukarki przeznaczonej dla całego działu

Jesteśmy przekonani, że drukarka B930 potrafi 
— sama jedna — zaspokoić wszystkie potrzeby 
dużej grupy roboczej w zakresie drukowania, 
teraz i w przyszłości. Jest nie tylko szybka, ale — 
dzięki przemyślanej konstrukcji — funkcjonuje 
niezawodnie także przy dużym obciążeniu pracą.

Tę czarno-białą uniwersalną drukarkę można 
skonfigurować, zgodnie z potrzebami, pod kątem 
wszystkich zadań drukowania niezbędnych 
w pracy biurowej. Potrzeby te mogą zmieniać się 
wraz z upływem czasu, dlatego też opracowaliśmy
do niej cały szereg modyfikacji do 
bezproblemowego podłączenia i stosowania.

Taka jest właśnie drukarka B930 — szybkie 
i wszechstronne urządzenie, na którym można 
w pełni polegać. Doskonały wybór dla każdego 
„wiecznie zapracowanego” biura.

Wyjątkowe możliwości dzięki szybkości druku do 
50 stron na minutę (str./min)
•  Niewiarygodnie wysoka szybkość — 50 str./min

w przypadku druku na stronach formatu A4 
i 28 str./min na stronach formatu A3.

•  Doskonała jakość druku, bez żadnej taryfy 
ulgowej — rzeczywista rozdzielczość 

1200 x 1200 dpi zapewnia za każdym razem 
dokładne odwzorowanie najdrobniejszych 
szczegółów.

•  Czas wydruku pierwszej strony już po 3 s.
•  Praca pod kontrolą procesora 600 MHz 

gwarantuje brak opóźnień przy przetwarzaniu 
dużej liczby danych. 

•  Pamięć pojemności 256 MB (maks. 768 MB) 
umożliwia skuteczne zarządzanie całą gamą 
zadań drukowania.

•  Wśród opcji — interfejs 1GB Base TX Ethernet.

Dodatkowe opcje — większa samowystarczalność 
użytkownika
•  Konstrukcja drukarki stwarza możliwość 

przyłączenia wielu różnych opcji, w tym podajnika 
dużej pojemności, mieszczącego 2000 arkuszy 
A4, zszywacza lub dziurkacza na 2-4 otwory. 

•  Urządzenie można zainstalować bez pomocy 
żadnych narzędzi – uruchomienie nie wymaga 
udziału pracownika technicznego.      

•  Opcjonalna pamięć typu Compact Flash™ 
umożliwia przechowywanie większej liczby 
danych, takich jak fonty, logo itd.

•  Dodatkowe podajniki papieru, mieszczące 

do 5100 arkuszy, umożliwią bezproblemowe 
drukowanie dokumentów w większym nakładzie.

Bezpłatne oprogramowanie ułatwiające pracę
•   Dzięki programowi PrintSuperVision 

administrator może zdalnie monitorować 
wszystkie drukarki w sieci i sprawdzać stan 
zużycia tonera.

•   Narzędzie Secure Print szyfruje pliki przesyłane 
poprzez sieć — to gwarancja zachowania 
poufności danych o zasadniczym znaczeniu dla 
użytkownika (wymaga zainstalowania 
opcjonalnego dysku twardego).

•   Template Manager udostępnia wiele łatwych 
w użyciu szablonów pomocnych w nadruku 
kopert i drukowaniu etykiet adresowych.

Konstrukcja wykorzystująca możliwości techniczne 
i produktywność na najwyższym poziomie
•  Mocna konstrukcja, odpowiednia przy dużym 

obciążeniu pracą. 
•  Wysoki miesięczny cykl eksploatacyjny 

o wydajności 300 000 stron gwarantuje 
odpowiedni poziom produktywności.

•  Toner o wysokiej wydajności zapewnia dłuższe 
drukowanie bez potrzeby jego wymiany.

DRUKARKA B930 W SKRÓCIE

B930n B930dn B930dtn B930dxf

Szybkość druku A4 50 str./min

Szybkość druku A3 28 str./min

Pojemność podajnika na papier  1,100  1,100+2,000 1,100+2,000+2,000

Duplex (moduł druku dwustronnego) • •

Podajnik A4 Tandem (2000 arkuszy) • •

Podajnik dużej pojemności • •

Finiszer • •
A3 Moduł dwutacowy
(500 ark. na jedną tacę) •

• Standard    • Opcja



©
 2

00
8 

O
ki

 E
ur

op
e 

Lt
d.

 O
ki

 P
rin

tin
g 

So
lu

tio
ns

 je
st

 n
az

w
ą 

ha
nd

lo
w

ą 
O

ki
 E

ur
op

e 
Lt

d.
 W

er
sj

a 
1.

1 
06

/2
00

8

B930n B930dn B930dtn B930dxf

Kod produktu 01221401 01221501 01226301 01226401

Szybkość i wydajność Szybkość druku A3/A4 50/28 str./min

Czas pierwszego wydruku 3 sekundy 

Czas nagrzewania Do 45 sekund od włączenia zasilania

Procesor 600MHz

Jakość druku Rozdzielczość 1200 x 1200 dpi

Czcionki Czcionki drukarki 99 skalowalnych czcionek, 47 zestawów symboli bitmapowych 

PostScript 136 czcionek

Kody kreskowe 11 typów jednowymiarowych o 28 odmianach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128,
EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET

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

Interfejsy Hi-Speed USB, równoległy IEEE 1284 (ECP), szeregowy RS-232C 10/100BaseTX Ethernet

Sieci i protokoły 10/100 Base TX Ethernet na płycie z wbudowanym serwerem internetowym do konfigurowania drukarek i połączeń sieciowych oraz 
zarządzania nimi. Klient pocztowy SMTP do zgłaszania błędów. Główne obsługiwane protokoły: TCP/IP, Netware 5.x and 6.x i EtherTalk. 
TCP/IP: ARP, IPv4, ICMP, UDP, TCP, LPR, HTTP, SMTP, BOOTP, DHCP, SNMPv1, SNMPv2, DNS, WINS, IPX/SPX oraz protokoły Apple Bonjour

Zgodność z systemami operacyjnymi1 Windows 2000/XP Home/XP Professional/XP Professional x64/Vista (32-bit)/Vista (64-bit)/Server 2003/Server 2003 for x64/Mac OS X 
PowerPC 10.2 lub nowsza wersja/OS X Intel 10.4.4 lub nowsza wersja

Oprogramowanie 
dołączone do drukarki1 Template Manager 3.0, PrintSuperVision, OKI LPR, PDF Direct Print 

Pamięć Wbudowana pamięć RAM 256MB

Maksymalna pamięć RAM 768MB

Pamięć Compact Flash 256 MB, 512 MB i 1 GB jako pamięć czcionek, formularzy i makropoleceń (opcja)

Obsługa papieru Pojemność podajnika na papier 1100 arkuszy 80 g/m2 (2 tace x 500 arkuszy, 100 arkuszy podajnik uniwersalny). 
Formaty papieru: A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 i 14, Executive, Statement. 

Możliwość definiowania formatu niestandardowego: szerokość 140–297 mm, długość 182–432 mm. Koperty: Com-9, DL, C5, Monarch

Pojemność opcjonalnych podajników 
na papier (taca Tandem — standard 
w B930 tdn i B930dxf)

1200 + 800 arkuszy 80 g/m2 (taca Tandem). 
2 x 500 arkuszy 80 g/m2 (Moduł dwutacowy).

Formaty papieru: A3 (tylko moduł dwutacowy, A4, A5, B5, Letter, Legal 13 i 14, Executive, Statement

Pojemność podajnika dużej pojemności 
(standard w B930dxf)

2000 arkuszy 80 g/m2. Formaty papieru: A4, B5, Letter, Executive

Formaty papieru do druku 
dwustronnego

A3, A4, A5, B5, Letter, Legal 13 i 14, Executive, Statement.  
Możliwość definiowania formatu niestandardowego: szerokość 89–297 mm, długość 127–432 mm.

Gramatura papieru 60 – 215 g/m2

Standardowa taca odbiorcza 500 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu

Środowisko pracy Temperatura/wilgotność (praca) Od 5°C do 32°C, od 15% do 85% wilgotności względnej bez kondensacji

Temperatura/wilgotność (przechowywanie) Od 5°C do 32°C, od 5% do 85 % wilgotności względnej bez kondensacji

Wymagane zasilanie Napięcie zasilania 230 V ±10%, 50/60 Hz ±2%

Zużycie energii elektrycznej Maksymalne 1300 W, w trybie gotowości 140 W, w trybie oszczędności energii 10 W

Głośność Podczas pracy: do 54 dB(A), w trybie gotowości 22 dB(A), w trybie oszczędności energii: na poziomie otoczenia

Wymiary (wys. x szer. x gł. ) 498 mm x 640 mm x 525 mm 577 mm x 640 mm x 525 mm 851 mm x 640 mm x 525 mm 1050 mm x 1679 mm x 639 mm

Waga2 Około 44,1 kg Około 48,4 kg Około 78,4 kg Około 155,4 kg

Cykl eksploatacyjny Obciążalność maksymalna 300 000 stron/miesiąc

Obciążalność średnia 20 000 stron/miesiąc

Gwarancja 1 rok w miejscu instalacji na terenie całej Europy

Akcesoria Druk dwustronny (duplex) • (01221801) •
Taca A4 Tandem (2000 arkuszy) • (01222001) •
Podajnik dużej pojemności • (01222101) •
Finiszer • (01222301) •
A3 moduł dwutacowy (500 arkuszy na tacę) • (01221901)

Zestaw interfejsu sieciowego 1 GB • (09004584)

Zestaw naprawczy (300 000 stron) • (01226701)

Wkład zszywek (15 000 zszywek) • (01244301 )

Pamięć • 256 MB (09004630)  • 512 MB (09004631)

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

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

Informacje dotyczące materiałów eksploatacyjnych: Aby zagwarantować niezawodną pracę drukarki i zapewnić jej pełną funkcjonalność, zaprojektowano ją w taki sposób, że działa tylko z oryginalnymi pojemnikami na 
toner firmy OKI Printing Solutions. Można je rozpoznać po znaku towarowym OKI. Inne pojemniki z tonerem mogą nie współpracować prawidłowo z drukarką, nawet jeśli są oznaczone jako „zgodne” z danym modelem. Jeśli 
toner nie współpracuje prawidłowo z drukarką, może spowodować pogorszenie wydajności drukarki i jakości wydruków w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji drukarki oraz pełnego wykorzystania jej możliwości 
zaprojektowano ją w taki sposób, aby działała wyłącznie z oryginalnymi tonerami OKI Printing Solutions. Można je rozpoznać po znaku firmowym OKI. Wszystkie inne tonery mogą nie współpracować prawidłowo 
z drukarką, nawet jeśli zostały oznaczone jako „kompatybilne” z danym modelem. Jeśli toner nie współpracuje prawidłowo z drukarką, może spowodować pogorszenie wydajności pracy drukarki i jakości druku.

Opis Wydajność* (liczba stron) Numer katalogowy

Toner 

/bęben światłoczuły

33 000 Standardowa wydajność 01221601

60 000 Bęben światłoczuły 01221701

* Wszystkie tonery – wydajność w stronach przy pokryciu powierzchni A4 zgodnym z ISO/IEC 19752.  Drukarka jest sprzedawana z tonerem na 33 000 stron przy pokryciu 
zgodnym z ISO/IEC 19752. Wszystkie bębny: wydruk ciągły.  Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone.

Czarno-biała drukarka B930

• Standard • Opcja (Numer katalogowy)  1Informacje na temat najnowszych wersji sterowników oraz ich dostępności dla różnych systemów operacyjnych można znaleźć w lokalnym serwisie internetowym 
OKI Printing Solutions. 2Wraz ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi.

Oki Systems (Polska) Sp. z o.o.
ul. Leszno 14
01-192 Warszawa
Tel.: 0 22 535 69 99
Faks: 0 22 535 69 98
www.oki.plDrukarki 
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