B840

Minden, ami egy A4-es fekete-fehér
nyomtatótól elvárható, az A3-as nyomtatás
sokoldalúságával kiegészítve.

A4/A3
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Nyomtatás
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1-30 felhasználó
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A B840 egyszerűbbé teszi mindennapi
fekete-fehér dokumentumainak áttekintését
Alakítsa át fekete-fehér dokumentumait a B840 nyomtatóval: egy

helyező méretben is kinyomtathatja. A B840 sok A4-es

A3-as eszközzel, amely A4-es sebességgel, sokoldalúsággal és

nyomtatóhoz képest kedvezőbb árfekvése megfizethető A3-as

méretekkel rendelkezik. Az OKI által kifejlesztett úttörő digitális

nyomtatást kínál minden vállalkozás számára, legyen az kicsi

LED technológiát alkalmazó B840 élesebb fekete-fehér nyomata

vagy nagy.

ideálissá teszi az A4-es és A3-as monokróm nyomtatást kis és
közepes munkacsoportjai számára.

A B840 nyomtatót úgy tervezték, hogy alacsony működési
költséget és csökkentett fenntartási összköltséget kínáljon,

Többé nem kell nagyítóval böngésznie a táblázatok és

ami az A3-as nyomtatást bármely ágazat vállalkozásai és

diagrammok apró szövegét! A B840 a gyors asztali A4-es

munkacsoportjai számára elérhetővé teszi. Sőt, a B840-hez

nyomtatók akár 40 oldal/perc sebességének kényelmét kínálja

három év ingyenes garancia jár, ezért teljes mértékben

azon képességgel, hogy dokumentumait új megvilágításba

megbízhat benne.

Gyors, kiemelkedő fekete-fehér
nyomtatás az íróasztalán

Rugalmas papírkimenet
és kétoldalas nyomtatás

Az A4-es nyomtató sebességét az
A3 nyomtatás rugalmasságával
ötvöző B840 kivételes monokróm
nyomtatási minőséget produkál
egyetlen kisméretű készülékben,
amely bármilyen asztalon elfér,
elérhetővé téve a sokoldalú
nyomtatást a munkacsoport
számára. A B840 nyomtató
felkészült a hálózati működésre.
Beépített PCL/PostScript funkcióval
rendelkezik a maximálisan
platformfüggetlen működéshez
és alkalmazás-támogatáshoz.

Mivel a papírtípusok és
papírvastagságok széles
választékát képes kezelni akár
200 g/m2-ig, a B840 ideális
költségcsökkentő eszköz az
olyan különleges papírok házon
belüli nyomtatásánál, mint
a névjegykártyák, címkék és
egyéb üzleti dokumentumok.
Ezenkívül a B840dn és B840dtn
típus alapkiépítésben kétoldalas
nyomtatást is kínál a hordozók még
szélesebb köre és kisebb üzemi
költségek mellett.

• Akár 40 oldal/perc A4-es
nyomtatási sebesség (akár 22
oldal/perc A3-as esetén), az első
nyomat elkészítési ideje csupán
5 másodperc

• Sokoldalú nyomtatás 60 és
200 g/m2 közötti súlyú papírokra
különböző méretekben A6-ostól
egészen A3-asig, névjegykártyát
is beleértve

• Alapkiépítésben a 128 MB
RAM-nak (640 MB-ig bővíthető)
és az 533 Mhz-es processzornak
köszönhetően a készülék
hatékonyan és könnyedén 		
fel tudja dolgozni a nyomtatási
feladatokat

• Normál papírkapacitás: akár 630
lap (1 160 lap a B840dtn
esetében), ami nagy nyomtatási
feladatokhoz akár 1 690 lapra
bővíthető

• Az akár 1200 x 1200 dpi
nyomtatási felbontás 		
kristálytiszta és éles szöveget,
illetve grafikát garantál
• A beépített 10/100 Ethernet
kártyával csatlakozhat a meglévő
hálózatra

és mérete megközelíti az A4-es
fekete-fehér lézernyomtatókét,
de az A3-as nyomtatás
sokoldalúságát is kínálja. Az
alapfelszereltség részét képező
nagykapacitású festékkazetták és
energiatakarékos tulajdonságok
révén az üzemeltetési költségek
minimálisak.
• Az akár 20 000 A4-es oldal
nyomtatását lehetővé tevő nagy
kapacitású festékkazetta
maximális rendelkezésre állási
időt biztosít minimális
felhasználói beavatkozás mellett
• A kompakt – A4-es
nyomtatókéhoz hasonló
– kialakítású nyomtató
elérhetővé teszi az A3-as
formátumú nyomtatást az
asztalon
• Az alvó üzemmód az
energiafogyasztást kevesebb
mint 1,2 W-ra csökkenti, ami
energia- és költségmegtakaritást
eredményez amellett, hogy
csökkenti a CO2-kibocsátást

• Kétoldalas nyomtatás is elérhető
a professzionális dokumentumok
előállításához és a
csökkentett papírköltséghez
(alapfelszereltség a B840dn és
B840dtn típuson)

Tele értéknövelő funkciókkal
A szoftvereknek és
tulajdonságoknak köszönhetően,
amelyek még jobb ár-érték arányt
eredményeznek, Ön kerül irányító
szerepbe. Elkerülheti, hogy a
bizalmas információk rossz kezekbe
kerüljenek a biztonsági nyomtatás
funkció használatával (opcionális
16 GB SDHC memóriakártya
telepítését igényli). A mellékelt
intelligens szoftverek segítségével

Csökkentett bekerülési költségek és
alacsonyabb üzemeltetési költség
A B840 nyomtatót úgy tervezték,
hogy költséghatékony nyomtatást
kínáljon, és elférjen egy asztalon a
munkacsoport közelében. Ára

távolról felügyelheti és kezelheti a
hálózat összes nyomtatóját.
• A Secure Print funkció biztosítja,
hogy a bizalmas dokumentumok
titokban maradjanak
• PrintSuperVision a hálózatba
csatlakoztatott nyomtatók 		
adatainak valós idejű nyomon
követésére, jelentésére és 		
kezelésére
• Print Control – a nyomtatási
költségek és a nyomtatóhasználat
szabályozásához
Megbízható technológia, minimális
felhasználói beavatkozással
A B840 a bevált digitális LED
technológiára épül, amelyet az
OKI több mint 20 éve fejlesztett ki.
Ezért kínálhatunk 3 év garanciát
ingyen. Ezek a nyomtatók
robusztus szerkezetüknek és
innovatív technológiájuknak
köszönhetően hosszú
távon nemcsak kiemelkedő
megbízhatóságot nyújtanak,
hanem magas minőségű
nyomtatást is.
• Robusztus digitális LED
technológia kevesebb mozgó 		
alkatrésszel
• A kibővített, 100 000 oldalas
terhelhetőség csökkenti az 		
üzemeltetési költségeket és a
felhasználói beavatkozást
• A három év garancia mindegyik
változatra érvényes regisztrációt
követően

B840dtn
B840dn

kétoldalas,

B840n

kétoldalas,
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		 B840 tulajdonságainak áttekintése
Nyomtatási sebesség

A4: 40 oldal/perc; A3: 22 oldal/perc

Első nyomat elkészítési ideje

5 másodperc

Nyomtatási nyelv

PCL5e, PostScript 3 (emuláció),
SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)

Papírsúly

Akár 200 g/m2

Papírkapacitás
Papírméretek

Normál: 630 db 80 g/m2-es lap
Maximális: 1 690 db 80 g/m2-es lap
A3, A4, A5, B4, B5, A6

		
Kétoldalas
		

Standard: B840dn, B840dtn;
Opcionális: B840n

Energiafogyasztás

Működés közben: 550 W; Energiatakarékos: <1,2 W

Memória

RAM alapkiépítésben: 128 MB; maximális RAM: 640 MB
Opcionális RAM: 256 MB vagy 512 MB DIMM

Processzor sebessége

533 MHz

Nyomtatási minőség

1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi

SDHC-memóriakártya

Választható: 16 GB

Az üzleti nyomtatás szakértői
Az OKI Printing Solutions vállalatokat összekapcsoló globális márka, amely elkötelezett aziránt, hogy költséghatékony,
professzionális nyomtatási megoldásokat kínáljon a vállalkozásoknak, amelyek így növelhetik a munkameneteik
hatékonyságát. Mint a nyomtatási technológiák úttörői, a digitális LED-től a High Definition Colour technológia
kifejlesztéséig, számtalan díjnyertes termékkel büszkélkedhetünk, és megoldásaink segítségével a vállalkozások
képközpontú, figyelemfelkeltő, minőségi nyomtatott kommunikáció megvalósítására képesek költséghatékony módon.
Az OKI Printing Solutions A3-as és A4-es, színes és fekete-fehér, kiváló médiakezelési tulajdonságokkal rendelkező
nyomtatók és MFP-k teljes skáláját kínálja bármilyen méretű vállalkozások és munkacsoportok számára. Nyomtatási
megoldásaink kínálatát a faxok, POS és tűs (mátrix) nyomtatók egészítik ki. Ezek a termékek kategóriájukban a
legjobbak, és úgy alkottuk meg őket, hogy egyszerű kezelhetőségükkel megkönnyítsék a házon belüli nyomtatást.
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Az OKI Printing Solutions LED
technológiával működő nyomtatóit 20 évvel ezelőtt
hozta forgalomba. Ez az innováció a nyomatok
kiemelkedő minőségét és színhűségét eredményezte.
A digitalis LED technológiának köszönhetően
kompakt, környezetbarát és energiatakarékos
nyomtatókat gyártunk, amelyek kevesebb
nyersanyagot igényelnek és kevesebb energiát
használnak a gyártási folyamat alatt. A LED fejek
kevesebb mozgó alkatrészt tartalmaznak, amelynek
köszönhetően készülékeink még megbízhatóbbak.
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A mi készülékeink megfelelnek a
legmagasabb követelményű minőségi
és technológiai szabványoknak, amelyet független
tesztek bizonyítottak. Annyira hiszünk a termékeink
jó minőségében, hogy a szabványos garanciaidőt 3
évre hosszabbítjuk - ingyen! Csak regisztrálnia kell
termékét a vásárlástól számított 30 napon belül,
hogy jogosult legyen a kiterjesztett garanciára.
Tökéletes biztonság - OKI Printing Solutions! További
információkért látogasson el a következő weboldalra:
www.okihu.hu/garancia
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Az OKI Printing Solutions „Zöld levél” szimbóluma,
amelyet valamennyi terméken és csomagoláson
megtalál, elkötelezettségünk bizonyítéka a begyűjtés,
újrahasznosítás és a környezetvédelmi
folyamatok iránt.
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T ermékeinket úgy terveztük és alkottuk meg, hogy
azok a lehető legkisebb káros hatással legyenek
a környezetre.
S
 tratégiai célkitűzéseink egyike az
újrahasznosítható készülékek és kellékanyagok
számának növelése.
F elelősséggel tartozunk aziránt, hogy
üzletvitelünket környezetbarát módon folytassuk,
hozzájárulva a helyi közösségek környezetvédelmi
tevékenységeihez.

			
Nyomtatóink és multifunkciós
			
eszközeink rendkívül energiahatékony
tervezésüknek köszönhetően, mely hozzájárul
az energia pazarlás csökkentéséhez, kiérdemelték az
Energy Star címkét. Ezek az eszközök kevesebb
energiát használnak a szokványos feladatok
elvégzéséhez. Használaton kívül automatikusan
energiatakarékos üzemmódba lépnek, és az olyan
tulajdonságoknak köszönhetően, mint például
a kétoldalas nyomtatás, tovább csökkentik az
energiafelhasználást és a papírfogyasztást.
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Az Üzleti Etikai Kódex értelmében az OKI
			
Printing Solutions folyamatosan
arra törekszik, hogy ügyfeleinek környezetbarát
megoldásokat kínáljon:

Energy Star
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Oki Systems
(Magyarország) Kft.
Váci út 76.
1133 Budapest
Magyarország
tel: +36 1 814 8000
fax: +36 1 814 8009
askoki@okihu.hu
www.okihu.hu
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