
B4525 MFP

Spolehlivé černobílé multifunkční zařízení  
pro profesionální kancelář

Klíčové vlastnosti:
•  Rychlost tisku a kopírování 20 stran za minutu

•  Paměť 64 MB

•  Plochý barevný skener 

•  Automatický podavač dokumentů na 50 listů

•  Duplexní barevné skenování

•  Faxmodem s přenosem strany A4 za 2,5 sekundy 
umožňuje profesionální faxování

•  Software PaperPort® pro správu dokumentů 

•  Unikátní USB port pro skenování do USB klíče  
a tisk z USB klíče

•  On-line podpora „Ask OKI“

Rychlost tisku 20 stran za minutu zaručuje 
vysoký výkon, vysoké měsíční zatížení umožňuje 
bezproblémový tisk a kopírování. Navíc je  
k dispozici software PaperPort® pro snadnou 
archivaci a správu dokumentů.

Cenově dostupné stolní řešení pro jednotlivce  
a malou kancelář 

B4525 MFP kombinuje celou řadu funkcí, které 
zvýší produktivitu každého podnikání. Kompaktní 
multifunkční zařízení je ideální pro jednotlivce 
nebo malou kancelář. V jednom kroku můžete 
barevně naskenovat oboustranný dokument  
a poslat ho faxem nebo e-mailem. 
Vysokokapacitní zásobník papíru a automatický 
podavač dokumentů zaručí nerušené skenování, 
kopírování a faxování s minimem uživatelských 
zásahů.



Černobílé multifunkční zařízení B4525 MFP

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

B4525 MFP
Tisk Rychlost tisku 20 stran 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, ME, 2000, XP, Windows 2003 server*

Maximální měsíční zatížení 12 500 stran

Duplexní tisk -

Rychlost procesoru 92 MHz RISC

Písma -

Skenování Typ Barevné a černobílé

Rozlišení skenování Optické rozlišení  600 x 2400 dpi, interpolované 9600 x 9600 dpi

Rychlost skenování 1,8 sekundy černobíle, 16 sekund barevně

Barevná hloubka Barevná hloubka 48 bitů a 256 úrovní šedi

Vstup dokumentů Automatický podavač dokumentů s kapacitou 50 listů, plochý skener

Kontrast Sedmiúrovňové nastavení

Duplexní skenování Z automatického podavače dokumentů (ADF)

Hostitelský USB Skenování přímo do předního hostitelského USB portu

Skenování do: E-mailu pomocí PC, podpora PDF, JPEG, TIFF

Kopírování Výstup první kopie 15 sekund

Rychlost kopírování 20 kopií za minutu

Rozlišení kopírování 600 x 600 dpi

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

Maximum kopií 99 kopií

Funkce kopírování 1>2, 1>4, 2>1, 4>1

Funkce kopírování identifikačních dokladů Kopírování oboustranných dokumentů formátu A5 na jeden list A4

Duplexní kopírování -

Faxování/SMS Modem 33,6 kb/s, 2,5 sekundy pro přenos strany A4

Síťové faxování -

Rychlé vytáčení 10 přímých, 499 pomocí seznamu pro oběžníkové vysílání

Paměť faxu 8 MB, cca 500 stran

Funkce Odložené vysílání, oběžníkové, přeposílání faxu

SMS V.23 Přijímaní/odesílání

Funkce Přenos identifikace odesílatele, opakované vytáčení, mailing

Paměť RAM 64 MB

Stránková paměť 16 MB

Nástroje Správa dokumentů PaperPort®, tisk z PC, skenování do OCR

Manipulace s papírem Standardní zásobník papíru 250 listů

Volitelný 2. zásobník papíru 500 listů

Multifunkční podavač Fólie, obálky (B5, C5, C6, DL, Monarch), pohlednice

Velikost papíru A4, A5, B5, Letter, Legal, Executive

Gramáž papíru 60 – 90 g/m2 (standardní zásobník); 60 – 163 g/m2 (multifunkční podavač)

Duplexní tisk -

Podávání papíru 50 listů pomocí ADF

Výstup papíru 100 listů

Ostatní Správa přístupu Ochrana heslem pro řízení přístupu a zámek klávesnice
Provozní podmínky Teplota / vlhkost (provozní) 10 °C – 35 °C, 20 % až 80 % r. v.

Teplota / vlhkost (skladování) -20 °C – 40 °C, 15 % až 85 % r. v. 

Hlučnost 54 dB(A) nebo méně

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

Příkon Úsporný režim 15 W; pohotovostní stav 20 W; běžný 580 W

Rozhraní USB 2.0 (plná rychlost), hostitelský USB

Fyzické parametry Rozměry (VxŠxH) 455 x 520 x 445 mm

Hmotnost 15 kg

Záruka 2 roky, servis u zákazníka

Spotřební materiál Toner Kapacita startovacího toneru: 2 000 stran; kapacita standardního toneru: 6 000 stran;  
kapacita vysokokapacitního toneru: 12 000 stran (2 náplně)

Válec Až 20 000 stran

* Podporováno od října 2006

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.
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