
Rychlý černobílý tisk, kopírování a barevné 
skenování. Kompaktní a spolehlivé multifunkční 
zařízení pro všestranné využití.  

B2500 MFP bylo navrženo pro uživatele  
s omezeným prostorem a rozpočtem. Díky 
kombinaci černobílého tisku a kopírování, 
barevného skenování a jedinečného dodávaného 
softwaru poskytuje jednotlivcům a velmi malým 
pracovním skupinám výhody správy dokumentů, 
které byste čekali u dražších zařízení.

Univerzálnost. Spolehlivost. Jednoduchost.  
Vše v jediném přístroji

•  Profesionální řešení, které je univerzální, 
spolehlivé a neobyčejně jednoduše se ovládá.

•  Výhody všech základních funkcí – černobílý 
tisk, kopírování, barevné skenování.

•  Rychlost tisku a kopírování 16 stran za minutu.

•  Digitální kopírování s možností změny velikosti 
a vícenásobných kopií.

•  Plochý skener umožňuje flexibilní skenování  
a kopírování.

•  Skenuje barevně.

•  Podporuje řadu médií včetně adresních štítků, 
štítků na CD a obálek.

•  Jedinečný doplňkový port USB umožňuje 
snadné přenášení a sdílení dokumentů nebo 
připojení WIFI.

•  Ideální pro malou nebo domácí kancelář –  

– kompaktní provedení a nulový hluk  
v pohotovostním režimu, abyste nebyli rušeni. 

Konkurenční cena. Dostupný spotřební materiál

•  Konkurenční provozní náklady a cena  
za stránku - kvalita nemusí být drahá. 

•  Inteligentní provedení zaručuje rychlou, čistou 
a snadnou výměnu tiskové kazety. 

Jedinečné softwarové vybavení se vším všudy

•  Využijte řadu dodaných nástrojů včetně 
softwaru PaperPort® pro správu dokumentů.

•  Spravujte archivované informace a zvyšte 
produktivitu – jakýkoliv soubor v PC, dokument 
nebo obrázek lze skenovat do formátu PDF, aby 
byl okamžitě dostupný a mohli jste ho sdílet 
prostřednictvím uživatelsky orientovaného 
rozhraní PaperPort® se zmenšenými náhledy.

•  Funkce „Ask OKI“ je snadno přístupná on-line 
služba podpory přímo pro konkrétní výrobek, 
zahrnující řešení problémů a nápady na 
vylepšení dokumentů.

•  Template Manager zjednodušuje tisk přímo  
v kanceláři za pomoci připravených šablon  
pro řadu dokumentů.

Klíčové vlastnosti:
•  Rychlost tisku a kopírování 16 stran za minutu

•  Plochý skener pro snadné skenování  
a kopírování

•  Barevné skenování

•  Unikátní USB port pro skenování do USB klíče  
a tisk z USB klíče nebo připojení WIFI

•  Kapacita zásobníku 250 listů

•  Kompaktní provedení a žádný hluk v úsporném 
režimu

B2500 MFP

Kompaktní černobílé multifunkční zařízení
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Tisk Rychlost tisku 16 stran A4 za minutu

Doba pro vytištění první stránky 13 sekund

Doba pro zahřátí 21 sekund

Hostitelský USB Tisk přímo z předního hostitelského USB portu
Tiskové rozlišení 600 x 600 dpi
Tiskové jazyky GDI
Kompatibilita s OS Windows 98 SE, Millennium, 2000, XP
Maximální měsíční zatížení 2 000 stran
Duplexní tisk -
Rychlost procesoru 100 MHz

Písma -

Skenování Typ Barevné a černobílé

Rozlišení skenování 600 x 2400 dpi

Rychlost skenování Strana A4 za 3,9 sekundy z plochého skeneru

Adresa skenování -

Barevná hloubka Barevná hloubka 36 bitů a 256 stupňů šedi

Vstup dokumentů Plochý skener

Kontrast Sedmiúrovňové nastavení

Duplexní skenování -

Hostitelský USB Skenování přímo do předního hostitelského USB portu

Skenování do: PC s dodaným softwarem PaperPort®, TWAIN skenování

Kopírování Výstup první kopie 13 sekund

Rychlost kopírování 16 kopií A4 za minutu

Rozlišení kopírování 600 x 600 dpi

Zmenšení/zvětšení 25 % až 400 %, A4 na A5, A5 na A4

Maximum kopií 99 kopií

Duplexní kopírování Manuální

Paměť RAM 32 MB

Stránková paměť 2 MB

Nástroje Správa dokumentů PaperPort®

tisk z PC
Manipulace s papírem Standardní zásobník papíru 250 listů

Volitelný 2. zásobník papíru -
Multifunkční podavač Fólie, obálky, A5, B5, A6, B6, Monarch, pohlednice, Letter, Legal 

Velikost papíru A4, A5, B5, Letter, Legal

Gramáž papíru 60 – 105 g/m2 (standardní zásobník) 
60 – 162 g/m2 (multifunkční podavač)

Duplexní tisk Manuální

Podávání papíru -

Výstup papíru 50 listů

Ostatní Správa přístupu Ochrana heslem pro řízení přístupu a zámek klávesnice

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

Teplota / vlhkost (skladování) -10 °C – 40 °C, 20 % až 80 % r. v.

Hlučnost Provozní: max 52 dB(A) 
Úsporný režim: žádný hluk

Požadavky na napájení Napájecí zdroj 220 V – 240 V +/- 10%; 50 Hz/60 Hz +/-3 %

Příkon Úsporný režim 10 W; pohotovostní stav 13 W; běžný 340 W

Rozhraní USB 2.0 (plná rychlost), 
hostitelský USB

Fyzické parametry Rozměry (VxŠxH) 344 x 447 x 386 mm

Hmotnost 11 kg

Záruka 2 roky v servisu

Spotřební materiál Tisková náplň Startovací: 1 500 stran 
Nízkokapacitní: 2 200 stran 

Vysokokapacitní: 4 000 stran

Černobílé multifunkční zařízení B2500 MFP

Informace o spotřebním materiálu: Z důvodu ochrany vašeho zařízení 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 zařízení a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého 
spotřebního materiálu OKI.  Specifikace mohou být změněny bez upozornění. Berou se na vědomí všechny ochranné známky.

Tento výrobek splňuje  
podmínky ENERGY STAR  
na energetickou účinnost.

®

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
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