
B4400 s volitelným síťovým tiskem nabízí 
jednotlivcům a malým pracovním skupinám 
rychlý černobílý tisk - 26 stran za minutu  
a tisk první stránky za pouhých 5 sekund.

Snadná instalace a použití  
s bezplatně dodávanou sadou softwaru
Tiskárny B4400 se díky podpoře technologie 
Plug & Play a balíčku zdarma dodávaných 
softwarových nástrojů snadno instalují  
a používají. Mezi tyto nástroje patří on-line 
podpora „Ask OKI - Zeptejte se OKI“, snadno 
přístupná prostřednictvím ovladače tiskárny, 
a dále nástroj Template Manager 2006, který 
obsahuje šablony pro tisk základní obchodní 
korespondence. Tiskárny využívají filozofie 
konstrukce „Simple, Solid & Smart“ od OKI 
Printing Solutions. 

Digitální technologie LED a technologie  
ProQ1200 zvyšují tiskový výkon
Černobílé tiskárny B4400 využívají osvědčenou 
digitální technologii LED. Tato unikátní 
technologie tisku od OKI Printing Solutions  
je zárukou špičkového tiskového výkonu  
a vytváří ostré a čisté černobílé tiskové  
výstupy v rozlišení 1200 x 600 bodů.

Rychlé černobílé tiskárny,  
které dokáží pracovat nepřetržitě
Černobílé tiskárny B4400 jsou rychlé  
a výkonné. Nabízí tiskovou rychlost 26 stran 
za minutu, s první stránkou vytištěnou  
za 5 sekund. Dokáží si poradit s tiskem  
ve velkém objemu, čímž splňují požadavky  
na  spolehlivý kancelářský tisk a zvyšují  
tak produktivitu práce.

Spolehlivě zpracovává každodenní požadavky
Stejně jako ostatní produkty OKI Printing 
Solutions, tiskárny B4400 umožňují každodenní 
spolehlivý tisk. Jako specialisté na kancelářský 
tisk jsme přesvědčeni, že efektivní tištěná 
komunikace je základem úspěšného podnikání. 
Zaměřujeme se proto na pochopení různorodých 
tiskových požadavků, na pokročilé technologie 
a na dodávky tiskových řešení, ze kterých budou 
firmy těžit dnes i v budoucnu.

Vyhovuje jednotlivcům i pracovním skupinám. 
Slouží mnoha různým účelům
Tiskárny B4400 jsou všestranné tiskárny,  
které dokáží uspokojit veškeré požadavky  
svých uživatelů, ať už se jedná o jednotlivce 
nebo pracovní skupiny až do 15 uživatelů.  

Tyto kompaktní stolní tiskárny se hodí do 
každého kancelářského prostředí. Díky podpoře 
různých typů papíru umožňují tisk různých úloh. 
Pro rozšíření flexibility jsou k dispozici přídavné 
zásobníky papíru. Ve standardu je tiskárna 
dodávána s 11 čarovými kódy, navíc uživatelům 
umožňuje i vytváření vlastních. Tiskárny jsou 
kompatibilní se systémem SAP R/3 a usnadňují 
tisk formátovaných výstupů. 

Vzdálené sledování tiskáren  
pomocí dodávaného softwaru
Mezi dodávanými nástroji je několik aplikací, 
které usnadňují správu a nastavení práce  
v síti. Jeden z nich, PrintSuperVision, umožňuje 
správcům sítě, aby například kontrolovali  
a sledovali využívání spotřebního materiálu  
a ověřovali stav toneru ve všech tiskárnách  
v kanceláři. Tím je umožněno sledování výkonu 
a stavu všech tiskáren v síti a lze tak udržovat 
kontrolu nad tiskovými náklady.

B4400

Profesionální stolní černobílá tiskárna  
pro jednotlivce a malé pracovní skupiny

S e r i e s

B4400 B4400n
Rychlost tisku (A4) 26 str./min 26 str./min

Kapacita papíru 
interního zásobníku 250 250

Velikosti papíru A4, A5, B5, A6, Letter, Legal 13 &14, Executive, Statement

2. zásobník (500 listů) • (40834412) • (40834412)

Síťová karta • (42264115) •

Multifunkční podavač • (40109805) • (40109805)

Rozšíření paměti
• 16 MB (42160905), 32 MB (42160906), 64 MB (42160913),

128 MB (42160917), 256 MB (42654503)

Sér. rozhraní RS232C • (42264203) • (42264203)

Paměť Flash • 8 MB (42264005), 16 MB (42264006) • 8 MB (42264005), 16 MB (42264006)

StRučný PřEhLED VLaStnoStí

• Standardně         Volitelně (objednací kód)        



B4400 B4400n

objednací kód 43502205 43502206

Rychlost tisku Rychlost tisku formátu A4 26 str./min
a zpracování dat Doba potřebná k tisku 1. stránky 5 sekund

Doba zahřívání do 25 sekund od zapnutí

Rychlost procesoru Procesor Power PC, 266 MHz

Kvalita tisku Rozlišení Profesionální třída 1200 dpi

Druhy písma Fonty tiskárny PCL 87 vektorových fontů, 4 bitmapové fonty

Fonty pro jehličkové tiskárny Epson FX a IBM PPR v různých roztečích

Fonty pro čarové kódy  11 typů jednoho rozměru s 27 variantami: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, 
CODABAR, ZIP+4POSTNET, vlastní čarové kódy

Kompatibilita Emulace PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter

Rozhraní Obousměrné paralelní rozhraní IEEE1284, USB 2.0 Obousměrné paralelní rozhraní IEEE1284, USB 2.0, 10/100BaseTX ethernet

Sítě a protokoly (u síťové verze) Síťová karta 10/100BaseTX Ethernet s interním webovým serverem pro nastavování síťové karty a správu tiskárny. Včetně e-mailového SMTP 
klienta pro upozornění. Podporovány všechny hlavní síťové protokoly - TCP/IP, Netware, Ethertalk a NetBEUI. Protokoly TCP/IP:-ARP, RARP, IP, 
TCP, ICMP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, AutoIP, SNMP, DNS, uPnP, Bonjour, WINS, SLP, JetDirect. Netware 3.x, 4.x, 5.x a 6 

s plnou podporou NDS a NDPS:- QServer přes IP a IPX, R-Printer, N-Printer, NCP, SPX, IPX, SAP, RIP, NDPS podporované prostřednictvím brány 
OKI NDPS. Ethertalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP, NetBEUI: SMB, NetBIOS

Kompatibilita s OS Windows 98 / ME / 2000 / XP / 2003 / Vista / Mac OS / Mac OS X  *1

Dodávaný software Template Manager 2006, Storage Device Manager, Status Monitor, 
Linux PPD

Template Manager 2006, Print Control, PrintSuperVision,
OKI LPR, OKI NDPS, Web Jet Admin Plug-in, Network Extension, 

Admin Manager, Storage Device Manager, Status Monitor, Linux PPD
Paměť RAM standardně 32 MB

Maximum RAM 288 MB
Paměť Flash 8 MB a 16 MB pro ukládání písem, formulářů a maker (volitelně)

Manipulace s papírem Interní zásobník 250 listů, 80 g/m2. Velikosti papíru: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive

2. volitelný zásobník 500 listů, 80 g/m2. Velikosti papíru: A4, A5, B5(JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive

Volitelný multifunkční podavač 100 listů, 80 g/m2. Velikosti papíru: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Executive, Statement; Obálky: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5
Gramáž médií – interní zásobník 60 – 105 g/m2

Gramáž médií – volitelný 2. 
zásobník

60 – 105 g/m2

Gramáž médií – volitelný 
multifunkční podavač

60 - 120 g/m2

Výstup papíru 150 listů potiskem dolů, 50 listů potiskem nahoru

Provozní podmínky Teplota / Vlhkost (provozní) 10° C – 32° C; r.v. 20 % – 80 % bez kondenzace

Teplota / Vlhkost (skladování) -10 °C – 43 °C, r.v. 10 % – 90 %

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

Příkon Běžný 450 W, špičkový 800 W, pohotovostní režim 75 W (průměrný), úsporný režim < 10 W

hlučnost Provozní: max 53 dB (A), pohotovostní režim: max   30 dB (A), úsporný režim: úroveň pozadí

Rozměry (v x š x h) 200 mm x 355 mm x 395 mm

hmotnost cca 9 kg (včetně veškerého spotřebního materiálu)

Pracovní cyklus Maximální zatížení tiskárny 30 000 stran za měsíc

Průměrné zatížení tiskárny 3 000 - 5 000 stránek za měsíc

Záruka 2 roky v servisu

černobílá tiskárna B4400

* Toner: strany A4 vyhovují standardu ISO/IEC 19752. Při dodání tiskárny 3 000 stránek, podle standardu  ISO/IEC 19752.  
Obrazový válec: strany A4 při 3 stranách na úlohu bez úsporného režimu.  
Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Berou se na vědomí všechny ochranné známky.

*1 Viz nejnovější verze ovladače na místních webových stránkách OKI Printing Solutions

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.

Popis Životnost* (strany) Objednací kódy

černý toner 3 000 43502302

obrazový válec 20 000 43501902
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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


