
Tiskárna B6500 nabízí vysoce výkonný tisk  
s přidanou hodnotou softwarových nástrojů  
od OKI Printing Solutions. Je ideální pro pracovní 
skupiny o počtu až 30 uživatelů a poskytuje 
rychlý a kvalitní černobílý tisk v kombinaci  
s všestranností a spolehlivostí, na kterou jste 
u produktů OKI zvyklí. Je špičkou, co se týče 
rychlosti tisku a rozsahu funkcí, a přesto má 
příznivou cenu. Nadstandardní výkon a hodnotu 
tiskárny B6500 ocení velké společnosti v celé 
řadě oblastí podnikání, které požadují černobílý 
tisk a vysokou produktivitu.

Snadná instalace, použití a monitorování
Po instalaci lze tiskárnu snadno používat, 
spravovat a řídit díky jedinečné sadě nástrojů 
dodávaných s tiskárnou zdarma. „Ask 
OKI“ je dedikovaný nástroj online podpory, 
snadno dostupný prostřednictvím ovladače 
tiskárny, Template Manager 2006 poskytuje 
připravené šablony pro snadnou tvorbu a tisk 
materiálů, jako jsou například adresní štítky 
a obálky. Nástroj PrintSuperVision umožňuje 
správcům sítě například vzdálené sledování 
všech tiskáren OKI, například kontrolu stavu 
toneru nebo případných chybových hlášení. 

V nabídce je také plná podpora tiskáren OKI 
se softwarem HP Web Jetadmin, což zaručuje 
kompatibilitu se stávajícími systémy. Funkce 
Secure Print (Zabezpečený tisk) umožňuje tisk 
se zabezpečením pomocí hesla.

Nejlepší černobílý tisk ve své třídě  
zvyšuje efektivitu práce
S rychlostí tisku 43 stran za minutu je B6500 
bezpečně nejrychlejší tiskárnou ve své třídě. 
Skutečné rozlišení 1 200 x 1 200 dpi se projeví 
především na kvalitě obrázků a diagramů.  

Výkonná tiskárna s mnoha funkcemi  
a možnostmi
B6500 je opravdu univerzální tiskárna s celou 
řadu funkcí a možností, díky kterým splní 
tiskové požadavky a potřeby každého uživatele. 
Standardní zásobníky pojmou 700 listů, což 
prodlužuje dobu mezi doplňováním papíru.  
K dispozici je také volitelný třetí a čtvrtý 
zásobník, každý s kapacitou 550 listů. Umožňují 
umístění celé řady velikostí papíru o gramáži až 
216 g/m2. Volitelný pevný disk (HDD) umožňuje 
uložení dat a šablon pro pozdější použití 
a k dispozici je i volitelná paměťová karta 

Compact FlashTM pro další uložení dat. Další 
volitelnou položkou je automatická duplexní 
jednotka, která umožňuje snadný, hospodárný 
oboustranný tisk například pro tvorbu brožur  
s profesionálním vzhledem.

Nepřetržitě v provozu, den za dnem
Stejně jako všechny produkty OKI Printing 
Solutions umožňuje tiskárna B6500 každodenní 
spolehlivý tisk. Jako specialisté na kancelářský 
tisk jsme přesvědčeni, že efektivní tištěná 
komunikace je základem úspěšného podnikání. 
Z tohoto důvodu se výhradně zaměřujeme na 
pochopení různorodých tiskových požadavků, 
na pokročilé technologie a na dodávky tiskových 
řešení, ze kterých budou podniky těžit dnes  
i v budoucnu. 

2 roky jistoty
Tiskárna je standardně dodávána s dvouletou 
zárukou v místě instalace.

B6500

Výkonný tisk. 
Produktivita na pracovišti

S e r i e s

B6500 B6500n B6500dn
Rychlost tisku (A4) 43 str./min

Kapacita papíru 700 listů
Velikosti papíru A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 & 14, Executive, Statement, 

vlastní velikost (76 x 127 - 215 x 355 mm);
Obálky: Com-10, DL, C5, Monarch

Rozlišení 1 200 x 1 200 dpi

Výstupní kapacita 500 listů potiskem dolů, 70 listů potiskem nahoru 
Síťová karta — • •
Duplexní tisk • • •

StručNý Přehled VlaStNOStí

• Standardně     Volitelně  



černobílé tiskárny řady B6500
B6500 B6500n B6500dn

Objednací kód 09004454 09004455 01196001

rychlost tisku  
a zpracování dat

Rychlost tisku formátu A4 43 str./min

Doba potřebná k tisku 1. stránky 8 sekund

Doba zahřívání Do 17 sekund od zapnutí

Rychlost procesoru 533 MHz

Kvalita tisku Rozlišení 1 200 x 1 200 dpi

druhy písma Fonty PCL  99 vektorových fontů, 1 bitmapový font

Fonty PostScript 136 fontů

Fonty pro čarové kódy 11 typů jednoho rozměru s 28 variantami: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code 39, Code 128, EAN/UCC-128, 
CODABAR, ZIP+4POSTNET

Kompatibilita Tiskové jazyky PCL6, PCL5e, PostScript 3, SIDM (Epson FX), PDF 1.3

Rozhraní Obousměrné paralelní rozhraní IEEE1284,  
USB 2.0, 25pinové sériové RS232C

Obousměrné paralelní IEEE1284, USB 2.0, 10/100BaseTX Ethernet,  
25pinové sériové RS232C

Síť a protokoly
(u síťových verzí)

Síťová karta 10/100BaseTX Ethernet s interním webovým serverem pro nastavování síťové karty a správu tiskárny. Včetně e-mailového 
SMTP klienta pro upozornění. Jsou podporovány všechny hlavní síťové protokoly :- TCP/IP, Netware a Ethertalk. TCP/IP:- ARP, IP, ICMP, 

TCP, UDP, LPR, HTTP(IPP), BOOTP, WINS, DHCP, SNMP, DNS, Netware 5.x a 6 s plnou podporou standardů NDS a NDPS: P-Server, R-
Printer, EtherTalk:- ELAP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP

Kompatibilita s OS Windows 98 / ME / NT4.0 / 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Windows Vista / Server 2003 /  
Server 2003 for x64 / Mac OS 9.0 nebo vyšší / Mac OS X PowerPC 10.2 nebo vyšší / Mac OS X Intel 10.4.4 nebo vyšší *1

dodávaný software Template Manager 2006,  
PDF Print Direct, Secure Print

Template Manager 2006, PrintSuperVision, OKI LPR, PDF Print Direct, HP Web Jetadmin, 
Network Extension, Secure Print, Print Control

Paměť RAM standardně 128 MB

RAM maximálně 640 MB

Paměť Flash 16 MB na desce pro ukládání písem, formulářů a maker; Volitelně: až 1 GB

Manipulace s papírem Kapacita 1. interního zásobníku 150 listů s gramáží 80 g/m2. Velikosti papíru: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 & 14, Executive, Statement,
vlastní velikost (76 x 127 - 215 x 355 mm); Obálky: Com-10, DL, C5, Monarch

Kapacita 2. interního zásobníku 550 listů s gramáží 80 g/m2. Velikosti papíru: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 & 14, Executive, Statement,
vlastní velikost (98 x 148 - 215 x 355 mm); Obálky: Com-10, DL, C5, Monarch

Kapacita volitelného 3./4. zásobníku 550 listů s gramáží 80 g/m2. Velikosti papíru: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 & 14, Executive, Statement,  
vlastní velikost (98 x 148 - 215 x 355 mm); Obálky: Com-10, DL, C5, Monarch

Formát papíru ve volitelné duplexní jednotce Velikosti papíru: A4, A5, B5, Letter, Legal 13 & 14, Executive, Statement, vlastní velikost (88 x 139 - 215 x 355 mm)

Gramáž médií 60 – 216 g/m2

Kapacita volitelného třídicího  
výstupního podavače

500 listů 80 g/m2

Standardní výstup papíru 500 listů potiskem dolů, 70 listů potiskem nahoru

Provozní podmínky Teplota/Vlhkost (provozní) 5 °C – 35 °C; 15 %  – 85 % rel. vlhkosti bez kondenzace

Teplota/Vlhkost (skladování) 0 °C – 35 °C; 15 %  – 80% rel. vlhkosti bez kondenzace

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

Příkon Běžný 788 W, nejvyšší 1 280 W, pohotovostní stav 95 W (průměrný), úsporný režim 15,3 W

hlučnost  Provozní: max 56 dB(A), pohotovostní režim: 28 dB(A), úsporný režim: úroveň pozadí

rozměry (v x š x h) 404 mm x 422 mm x 465 mm 404 mm x 422 mm x 549mm

hmotnost Cca 21 kg (včetně veškerého spotřebního materiálu)

Pracovní cyklus Maximální zatížení tiskárny 200 000 stran za měsíc

Průměrné zatážení tiskárny 20 000 stran za měsíc

Záruka  2 roky, servis u zákazníka

Příslušenství Duplexní jednotka (09004458) •
Síťová karta • •
Třídicí výstupní podavač (09004583)

3./4. zásobník (09004457)

Pevný disk (HDD) 60 GB (09004630), 120 GB (09004631)

Paměť Compact Flash  256 MB (09004632), 512 MB (09004633), 1 GB (09004634)

Rozšíření paměti 256 MB (09004628), 512 MB (09004629)

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.

* Strany A4 dle standardu ISO/IEC 19752. Tiskárna je dodávána s náplní na 6 000 stran, dle standardu ISO/IEC 19752.
  Specifikace mohou být změněny bez upozornění.

Popis Životnost* (strany) Objednací kódy

černý toner a obrazový válec 13 000 standardní kapacita 09004461

22 000 vysoká kapacita 09004462

• Standardně         Volitelně  (objednací kód)        *1 Podívejte se na webovou stránku OKI Printing Solutions, zda nebyly vydány aktualizované ovladače    
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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


