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DRUKARKI MONOCHROMATYCZNE SERIA B6000



Drukowanie monochromatyczne jest podstawą nie zakłóconego

działania przedsiębiorstwa. Podstawowe warunki wstępne, które

muszą zostać spełnione, to trwałość i długi czas

nieprzerwanej pracy. Historycznie, nabywca

wybierający drukarkę musiał wybrać pomiędzy

korzyściami indywidualnymi, takimi jak

najwyższa jakość wydruku, największa pamięć,

najszybszy wydruk pierwszej strony lub

maksymalna ilość stron na minutę.

Jednakże, dzisiejsze czasy wymagają podejścia

bardziej całościowego. Przedsiębiorstwa

wymagają, abyśmy byli najlepsi we wszystkich kryteriach, ponieważ

w całości maja one istotny wpływ na ich efektywność. Jako

specjalista w biznesie, firma Oki rozumie to i sprawia, że wszystkie

jej drukarki będą dobrze spełniały wymagania swoich klientów

zwiększając efektywność poprzez współdziałanie.

Drukarki monochromatyczne Oki

są budowane tak, aby we

wszystkich klasach posiadały

najlepsze osiągi.

Drukarki pracują efektywnie

również we wszystkich innych

obszarach, które mają wpływ na

efektywnność. Na przykład,

drukarka dostarczająca większą liczbę stron na minutę nie jest

w pełni efektywna, jeżeli trzeba czekać na przetworzenie

dokumentu przez wolny procesor, lub należy ją

zatrzymać, gdy zapełni się zbyt mała pamięć. I

podobnie, większa pamięć i większa prędkość

przetwarzania są bezużyteczne, gdy ciągle należy

dokładać papier do kasety o ograniczonej

pojemności. Maksymalizacja efektywności biura

polega na zrównoważeniu korzyści płynących 

z osiągów drukarki. 

Każdą nową drukarkę tworzymy z myślą o

przedsiębiorstwach. Wgląd w potrzeby firmy i potrzeby innowacji

inspirują decyzję o zakupie drukarki Oki. Jest to inny sposób

myślenia o drukowaniu monochromatycznym.

SERIA B6000

Szybkość. Wszechstronność. Niezawodność. Profesjonaliści 

w grupach roboczych oceniają drukarki przy pomocy

funkcjonalnych testów wzorcowych. Seria B6000 podnosi te

standardy na wyższe poziomy, dostarczając znakomite i efektywne

kosztowo rozwiązania dla wszystkich wymagań drukowania. W serii

B6000 dostępne są dwa modele: B6200 dla niewielkich grup

roboczych oraz B6300n idealny dla średnich grup roboczych,

wymagających większych wydajności.

B6000 SERIES MONO PRINTERS

B6200: Profesjonalny druk dla małych grup roboczych 

DRUKARKI MONOCHROMATYCZNE SERIA B6000
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Prędkość druku 34 strony na minutę

Pojemność tacy dbiorczej

500 arkuszy

Opcjonalny moduł druku dwustronnego
Czas pierwszego wydruku 8,8 sekundy

Kaseta z tonerem

wystarcza na 10 000

i 17 000

wydrukowanych 

stron przy 5%

pokryciu strony A4

2 podajniki na papier o pojemności

700 arkuszy

1 x 150 arkuszy

1 x 550 arkuszy

Pamięć 

standardowa 128mb

Oryginalny adobe

postscript® 3

Specyfikacja B6300

Rzeczywista rozdzielczość 

1200 x 1200 dpi



Wszystkie nasze drukarki wyróżniają się znakomitą efektywnością

w miejscu pracy. Wybierz swoją drukarkę i jej szczególne

właściwości bazujące na specyficznych wymaganiach twojej firmy.

B6200

Krańcowo duże prędkości i praca przy dużych

obciążeniach monochromatycznej drukarki A4 ,

która spełnia potrzeby najbardziej wymagających

małych grup roboczych. Dzięki wysokiej klasy

kombinacji dużej pamięci (128MB może być

rozbudowana do 640MB) i szybkiego

przetwarzania, drukarka B6200 drukuje 

z szybkością 24 strony na minutę, a ponadto

oferuje dwa podajniki papieru jako standard dla

elastycznej obsługi mediów. Jej prawdziwa rozdzielczość 1200 dpi

za każdym razem zapewnia odpowiednią ostrość wydruku.

Konieczność dla wszystkich dokumentów drukowanych dla klienta.

Właściwości uwypuklające wpływ na zdolności produkcyjne:

wprowadzenie zgodności PCL i PostScript dla wydruku plików

graficznych, takich jak pliki PDF i MAC; elastyczne opcje podawania

papieru (do 1500 stron), dodatkowe podajniki dla podawania

dużych ilości różnych typów papieru oraz opcjonalny podajnik

kopertowy, który przyśpiesza korespondencję pojedynczą lub

korespondencję seryjną.

Co więcej, drukarka B6200 jest także urządzeniem w pełni

sieciowym, po zainstalowaniu karty sieciowej przez użytkownika.

B6300n

Posiadając wszystkie właścowości i opcje drukarki B6200 oraz

dalsze opcje, ta wspaniała drukarka

monochromatyczna A4 przyjmuje większą

ilość obciążających zadań drukowania ze

znakomitą wydajnością. 

Idealna dla ekstremalnie zapracowanych grup

roboczych, standardowa praca w sieci,

standardowo duża pamięć 128MB (może być

rozbudowana do 640MB) oraz super szybki

procesor zapewniają efektywny obieg

obszernych dokumentów oraz raportów.

Rzeczywiście, przy 34 stronach na minutę,

drukarka B6300n oferuje wyższy poziom zdolności produkcyjnych

za tę cenę. 

Zgodność z PostScript jest załączona jako standard dla ostrości

obrazów graficznych, dając perfekcyjne narzędzie dla tworzenia

ulotek, oprogramowania obsługującego pocztę, drukowania

instrukcji lub raportów korporacyjnych. Zgodność z większością

systemów operacyjnych.  

Dla zwiększenia elastyczności

obsługi papieru, drukarka

B6300dn jest standardowo

wyposażona w duplex (druk

dwustronny).

Jak zmusić do

bardziej

wydajnej pracy

drukarki dla

grup

roboczych

B6300n: Wysoce wydajny druk dla profesjonalistów w grupach roboczych



DLACZEGO OKI?

Uważamy, iż efektywna komunikacja za pośrednictwem materiałów drukowanych ma fundamentalne znaczenie dla sukcesu

przedsiębiorstwa. Dlatego koncentrujemy się na zrozumieniu zróżnicowanych wymagań dotyczących drukowania. Potrafimy

opracowywać szybkie drukarki oferujące wysoką jakość, które są ekonomiczne oraz oferują wymierne korzyści przedsiębiorstwu

zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości.

Kierujemy się tym samym duchem postępu, pod wpływem którego Kibataro Oki założył w 1881 r. firmę Oki Electric i który pomógł jej

stać się tym, czym jest dzisiaj – globalnym przedsiębiorstwem o wielomiliardowych obrotach. Przedsiębiorstwem, w którym

pracownicy mają jeden wspólny cel: pomagać innym firmom w rozwoju i osiąganiu sukcesu dzięki komunikacji za pośrednictwem

atrakcyjnie wyglądających materiałach drukowanych.

ODPOWIEDNIE PRODUKTY DLA KAŻDEJ FIRMY

Niezależnie od tego, czy Twoja firma dopiero się rozwija, czy masz już dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwo, posiadamy produkty

odpowiednie dla Twoich potrzeb, od drukarek igłowych do monochromatycznych i kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych.

Uwzględniając różnorodność naszych produktów, poszczególne segmenty naszej oferty oznaczyliśmy wybranymi kolorami.

Przedstawione poniżej oznaczenia zastosowane są także na naszej stronie internetowej, ułatwiając wybór poszukiwanego

urządzenia.

drukarki kolorowe faksy i urządzenia

wielofunkcyjne

drukarki 

monochromatyczne

drukarki igłowe 

DRUKARKI MONOCHROMATYCZNE SERIA B6000

OKI, ROZWIĄZANIA DO

DRUKU DLA BIZNESU.



Oki zaleca korzystanie wyłącznie z oryginalnych materiałów eksploatacyjnych. Użytkowanie materiałów nieoryginalnych
może spowodować pogorszenie wydajności drukarki oraz unieważnienie gwarancji. Parametry techniczne sprzętu mogą
zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.
Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone.

©
 2

00
4 

O
ki

 E
ur

op
e 

Lt
d.®

Jako Partner ENERGY STAR, Oki Europe Ltd
oświadcza, że jej produkty spełniają wymogi
ENERGY STAR w zakresie oszczędzania energii.

Firma Oki jest dumna, że może sponsorować Oki
European Challenge 2005. Więcej informacji na stronie.

www.okieurochallenge.com

Oki Europe, grupa Oki Electric

Oki Systems (Polska) Sp. z o.o.
Ul. Leszno 14
01-192 Warszawa
tel: (022) 535 69 99
faks: (022) 535 69 98

www.oki.pl, www.sklepoki.pl

Kod produktu

Prędkość i wydajność Szybkość drukowania 

Czas pierwszego wydruku

Czas nagrzewania

Szybkość procesora

Jakość wydruku Rozdzielczość

Czcionki Czcionki PCL Fonty drukarkowe

Czcionki drukarek igłowych

Czcionki PostScriptowe  

Języki drukarki 

Zgodność

Zgodność OS

Sieć i protokoły

Narzędzia

Standardowa/maks. RAM

Pamięć Pamięć Flash

Wewnętrzna kaseta o pojemności

Podawanie papieru

Rozmiary papieru

Podajnik ręczny

Pojemność podajnika ręcznego

Dodatkowy podajnik na papier

Pojemność tacy odbioru

Opcja tacysortującej zprzesunięciem

Druk dwustronny

Rozmiary papieru - druk dwustronny

Warunki pracy Temperatura/wilgotność (robocza)

Przechowywanie

Wymagania zasilania Zasilanie prąd zmienny

Zużycie energii elektrycznej

Parametry fizyczne Głośność

Wymiary (wys. x szer. x głęb.)

Masa

Wydajność miesięczna (maks.)

Gwarancja Standardowa

Materiały eksploatacyjne Toner

Karta sieciowa10/100BaseTX Ethernet z wewnętrznym serwerem www służącym do konfiguracji i zarządzania
drukarką i kartą sieciową. Zawiera klienta pocztowego POP3 i SMTP do przesyłania zadań drukowania oraz zgłaszania
błędów. Obsługuje wszystkie główne protokoły sieciowe - TCP/IP, Netware, Ethertalk i NetBEUI. TCP/IP :-ARP, RARP, IP,
ICMP, TCP, DDP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMP, DNS, JetDirect. Netware 3.x, 4.x, 5.x i 6 z pełną
obsługą NDS i NDPS: PServer, RPrinter, EtherTalk:- ELAP, AARP (B6200), DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI:–

SMB, NetBIOS

24 strony na minutę

10,2 sekund

12 sekund

266MHz

Rozdzielczość 1200 x 1200 dpi

90 czcionek skalowanych, 4 czcionki rastrowe
5 czcionek rastrowych

136 czcionek
PCL5e, PCL6, PostScript 3, EpsonFX

Windows 95 / 98 / 98 SE / ME, Windows NT4 Workstation / NT4 Server / 2000 Workstation / 2000 Professional /
2000 Server / 2000 Advanced Server / XP Professional / XP Home / NT Terminal Server Edition / 2000 Terminal Server

z Citrix Metaframe 1.8 lub Citrix Metaframe XP 1.0. Mac OS 8.6 (lub nowszy), Mac OS X (10.1 lub nowszy),
Warianty dla Unix i Linux poprzez PPD

IEEE1284 2-kierunkowy
równoległy, USB 2.0

10/100BaseTX Ethernet

34 strony na minutę

18 sekund

350MHz

B6200 B6200n B6200dn B6300n B6300dn

09004082 09004083 01147801 09004085 01147701

IEEE1284 dwukierunkowyrównoległy, USB 2.0,
10/100BaseTXEthernet, szeregowy25 pinowyRS232C

IEEE1284 dwukierunkowyrównoległy, USB 2.0,
10/100BaseTXEthernet, szeregowy25 pionowyRS232C

Oki PrintSuperVision - oprogramowanie do zarządzania drukarkami w sieci OKI i innych marek. Łatwe w obsłudze programynarzędziowe, 
Oki LPR, plug-inydo programów zarządzających innych producentów

128/640MB

Pamięć Flash 64, 128, 256mb opcja dla przechowywania fontów, formularzy i makrodefinicji

A5, B5 (JIS), A4, Executive, Letter, Legal 13, Legal 14, Rozmiar dowolny (98x148 - 216x356mm)

Brak

Brak

8,8 sekund

Brak

Brak

Trzecia/Czwarta kaseta: 550 arkuszy, gramatura 60 - 216 gm2 (16 – 80 lb)

A5, A4, B5, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive
5C – 35C (41 - 95F), 15–85% wilgotności względnej, brak kondensacji

0C – 35C (32 - 95F), 15–85% wilgotności względnej, brak kondensacji
230 VAC +/- 10%, 50 or 60Hz +/- 2%

Tryb uśpienia - 5 W; tryb niskiego poboru - 14 W; tryb roboczy - 568 W

24 miesiące, naprawa w miejscu instalacji

250 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu 500 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu, 70 do góry

500 stroną zadrukowaną do dołu Brak

50,3dB(A) 53,6dB(A)
324 x 422 x 455mm 404 x 422 x 465mm

ok. 18,8kg ok. 21kg

75,000 stron 150,000 stron

10 000 stron  przy 5% zadrukowaniu 10 000 stron przy 5% zadrukowaniu
& 17 000 stron przy 5% zadrukowaniu

OpcjonalnyStandardOpcjonalny Standard

400 arkuszy (1x150, 1x250),
60 – 216gm2 (16 – 80 lb)

700 arkuszy (1x150, 1x550),
60 – 216gm2 (16 – 80 lb)

Standardowe interfejsy

Opcjonalny interfejs

DRUKARKI MONOCHROMATYCZNE SERIA B6000


