
B2200 je kompaktní, a přesto robustní  
černobílá tiskárna pro jednotlivce. Je o 30 % 
menší a o 0,5 kg lehčí než  konkurenční modely, 
což umožňuje snadný transport například mezi 
kanceláří a domovem. Rychlost tisku je 20 stran 
za minutu. Použití digitální LED technologie 
zaručuje prvotřídní kvalitu tisku. 

Tiskárna se snadno ovládá a používá, a to i díky 
zdarma dodávané sadě softwarových nástrojů.

Menší a lehčí než konkurenční modely
B2200 je o 30 % menší než modely 
konkurence. Díky malým rozměrům a nízké 
hlučnosti je to ideální tiskárna pro umístění 
přímo na pracovním stole. Hmotnost 4,8 kg 
(o 0,5 kg méně než konkurenční modely) 
umožňuje snadný transport mezi různými 
pracovišti nebo kanceláří a domovem.  
I přes nízkou hmotnost se jedná o robustní 
a spolehlivou tiskárnu odpovídající filozofii 
OKI Printing Solutions - tří klíčových atributů 
této značky: „3 S“ (Simple, Solid, Smart 
– jednoduché, spolehlivé, chytré).

Vysoká rychlost čb tisku
Rychlost tisku 20 stran za minutu zaručí, že se při 
své práci nebudete muset zdržovat čekáním na 
vaše výtisky. 

LED technologie pro lepší výsledky
Tiskárna B2200 těží z výhod oceňované LED 
technologie, která zaručí vysokou kvalitu tisku 
a umožní hladký průchod papíru a tisk na celou 
řadu médií. Díky spolehlivosti poskytujeme na 
LED hlavu doživotní záruku.

Snadná instalace a použití
B2200 se snadno instaluje a používá, s tiskárnou 
dostanete navíc i sadu softwarových nástrojů 
zdarma a ty vám práci s ní ještě více usnadní. 
Online podpora „Ask OKI – Zeptejte se OKI“ 
nabízí rady a tipy týkající se konkrétního modelu 
a je přístupná prostřednictvím ovladače. Template 
Manager 2006 nabízí řadu připravených šablon 
jako jsou např. adresní štítky.

B2200

Kompaktní černobílé tiskárny

B2200

Rychlost tisku (A4) 20 str./min

Velikosti papíru (ruční 
podavač)

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 & 14, Executive, Statement, vlastní velikost
(76 x 127 – 216 x 355 mm); obálky: COM-9 & 10, DL, C5, Monarch

Kapacita zásobníku 150 listů

Tiskový jazyk GDI

STRučný PřEhLED VLaSTnoSTí

S e r i e s



černobílá tiskárna B2200
B2200

objednací kód 43641705

Rychlost tisku  
a zpracování dat

Rychlost tisku formátu A4 20 str./min

Doba zahřívání Do 25 sekund od zapnutí

Rychlost procesoru 266 MHz

Kvalita tisku Rozlišení 1200 x 600 dpi

Kompatibilita Tiskové jazyky GDI

Rozhraní USB 2.0 Full speed

Kompatibilita s OS Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Mac OS X PowerPC 10.1 nebo vyšší 1

Dodávaný software Template Manager 2006, Status Monitor2

Paměť RAM standardně 8 MB

RAM maximálně 8 MB

Manipulace s papírem Kapacita zásobníku 150 listů, 80g/m2. Velikosti papíru: A4, Letter, Legal 13 & 14

Manuální podavač Velikosti papíru: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 & 14, Executive, Statement, vlastní velikosti (76 x 127 - 216 x 355 mm)
Obálky: COM-9, COM-10, DL, C5, Monarch

Gramáž papíru v zásobníku 60 - 105 g/m2

Gramáž papíru v manuálním podavači 60 - 120 g/m2

Výstup papíru 30 listů potiskem nahoru

Provozní podmínky Teplota / vlhkost (provozní) 10°C  - 32°C, 20 % až 80 % r.v., bez kondenzace

Teplota / vlhkost (skladování) -10°C - 43°C, 10 % až 90 % r.v., bez kondenzace

Požadavky na napájení Napájení 230 V +/- 10 %, 50 nebo 60Hz +/-2 %

Příkon Běžný 360 W, nejvyšší 660 W, pohotovostní stav (průměrný) 60 W, úsporný režim < 10 W

hlučnost  Provozní: max 52dB(A), pohotovostní režim: úroveň pozadí, úsporný režim: úroveň pozadí

Rozměry (v x š x h) 181 mm x 321 mm x 204 mm (bez zásobníku)

hmotnost cca 4,8 kg (včetně spotřebního materiálu)

Pracovní cyklus Maximální zatížení tiskárny 15 000 stran za měsíc

Průměrné zatížení tiskárny 500 - 2 500 stran za měsíc

Záruka  2 roky v servisu

Informace o spotřebním materiálu: Z důvodu ochrany vaší tiskárny byl tento model navržen pro provoz pouze s originálním spotřebním materiálem OKI, který lze 
identifikovat podle ochranných prvků. Jakýkoliv jiný spotřební materiál než originální (i v případě označení “kompatibilní”), může způsobit zhoršení kvality tisku, 
poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.

* Toner: Strany A4 dle standardu ISO/IEC 19752. Tiskárna je dodávána s tonerem na 1 000 stran A4 dle standardu ISO/IEC 19752.  
  Obrazový válec: strany A4 při 3 stranách na úlohu bez úsporného režimu.
  Specifikace mohou být změněny bez upozornění.

Popis Životnost* (strany) objednací kódy

černý toner 2 000 43640302

obrazový válec 10 000 43650302

1 Aktuální ovladače naleznete na www.oki.cz a www.oki.sk 
2 Aktuální kompatibilitu s operačními systémy naleznete na www.oki.cz a www.oki.sk 
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JEHLIČKOVÉ TISKÁRNY FAXYBAREVNÉ TISKÁRNY MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ ČERNOBÍLÉ TISKÁRNY

Oki Systems 
(Czech and Slovak), s. r. o.
Pobřežní 3
186 00  Praha 8
Česká republika
tel.: +420 224 890 158 
fax: +420 222 326 621
www.oki.cz, www.oki.sk


