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Řada B700 černobílých tiskáren formátu A4 nabízí extrémně 

rychlý, spolehlivý a cenově dostupný tisk pro vytížené pracovní 

skupiny. Vynikající řada B700 v sobě spojuje pokročilé 

zabezpečení, správu a výkon s robustní a odolnou technologií. 

Nabízí rychlost až 50 stran za minutu, aby vaše kancelář byla 

efektivnější.

Řada B700 zlepšuje produktivitu pracovních skupin díky 

rychlejšímu tisku, efektivní síťové správě a sníženým nárokům 

na zásahy obsluhy. Ve spojení s nízkými celkovými náklady, 

jednoduchým zapojením do sítě a intuitivním ovládacím panelem 

s 5řádkovým podsvíceným LCD displejem získáte tiskárnu, která 

splní veškeré vaše požadavky na firemní tisk.

A díky standardní tříleté záruce máte jistotu, že vám bude sloužit 

dlouhá léta.

Vysoká	výkonnost	pro	pracovní	skupiny

Přímý	tisk	z	USB	 
tisk PDF dokumentů přímo bez 
nutnosti připojení k počítači

5řádkový	LCD	displej 
přehledné zobrazení 
usnadňuje ovládání

Numerická	klávesnice
pro zabezpečený tisk

Ukazatel	stavu	tonerů  
v reálném čase ukazuje, 
kolik zbývá toneru

Tlačítka menu 
pro snadné ovládání



Rychlý	a	dostupný	tisk

Pokud hledáte rychlý a cenově 
dostupný černobílý tisk, řada B700 
je pro vás to pravé. K dispozici 
je řada modelů pokrývajících 
všechny požadavky firem. Tiskárny 
jsou robustní, odolné, vyžadují 
minimum uživatelských zásahů  
a nabízejí výjimečný tiskový výkon.

• Špičkový tiskový výkon – až 50  
 stránek za minutu a jen 8 sekund  
 do vytištění první stránky

•  Tisk na papír s gramáží 64 až  
216 g/m2 a mnoho různých 
formátů od A6 po A4, včetně 
bannerů dlouhých až 120 cm

• 128 MB paměti RAM (lze rozšířit  
 na 640 MB) a 600Mhz procesor  
 znamenají, že i velké tiskové   
 úlohy jsou zpracovány snadno  
 a rychle

• Tiskové rozlišení až 1200 x   
 1200 dpi pro ostrý, kontrastní  
 a konzistentní tisk textu,   
 firemní grafiky i obrázků

• Dva standardně dodávané   
 podavače (700 listů) umožňují  
 flexibilní manipulaci s papírem,  

 přičemž maximální kapacita je  
 1800 listů papíru ve 4 podavačích

• Výstupní podavač usnadňuje   
 oddělování tiskových ůloh

Nízké	celkové	náklady	na	
vlastnictví

Řada B700 v sobě spojuje nízkou 
pořizovací cenu a tonery s vysokou 
kapacitou, čímž snižuje celkové 
tiskové náklady a přináší tak 
pracovním skupinám cenově 
dostupný tisk. OKI navíc na všechny 
produkty poskytuje standardně 
tříletou záruku. Řada B700 pomáhá 
snížit celkové náklady na vlastnictví 
a  nabízí velmi dobrý poměr ceny  
a výkonu.

•  Tonery s kapacitou až 25 000 
stran1 měsíčně  zaručují dlouhou 
dobu provozu bez nutnosti 
uživatelských zásahů

• Každý spotřební díl lze vyměnit  
 za pár sekund, takže tiskárna je  
 neustále k dispozici 

• Standardně 3letá záruka  

Snadná	správa	a	zabezpečení

Bezpečný tisk a ochrana citlivých 
informací nebyly nikdy jednodušší.
Řada B700 umožňuje tisknout 
bezpečně s využitím kódu PIN, který 
lze zadat na numerické klávesnici 
a odblokovat tak tiskovou úlohu.
Tento jednoduchý systém zaručuje, 
že k důvěrným dokumentům, 
které tisknete, mají přístup jen 
vybrané osoby, a poskytuje tak 
dodatečnou bezpečnost a ochranu 
důležitých informací. Inteligentní 
software přitom umožňuje vzdálené 
sledování a správu tiskáren v celé 
vaší síti.

• Bezpečný tisk díky vestavěné   
 paměti Flash s kapacitou 40 MB

• Funkce bezpečného smazání     
 znemožňuje získat a znovu   
 vytisknout vaše dokumenty  
 z volitelného interního pevného  
 disku

• Síťové rozhraní jako standard pro  
 jednoduchou integraci tiskárny  
 do vaší stávající sítě. Pro ještě  
 větší výkon je volitelně k dispozici  
 1 GB síťová karta  

• Software PrintSuperVision   
 dovoluje IT správci snadnou   
 a pohodlnou dálkovou správu  
 zařízení 

• Integrovaný port USB umožňuje  
 přímý tisk souborů PDF z USB   
 paměti

Tiskárna,	která	vydrží

Řada B700 je navržena pro práci  
v nejnáročnějším prostředí. 
Robustní design a inovační 
technologie nabízejí nejen 
vynikající spolehlivost, ale také 
kvalitní tisk za všech okolností.

•  Vysoká zátěž – až 200 000 ,
  stránek měsíčně

Úspora	peněz	i	energie

Certifikace Energy Star a Blue 
Angel2 dokazují, že řada B700 je 
šetrná k životnímu prostředí, šetří 
energii, snižuje náklady i emise CO2 
a duplexní modely také významně 
snižují spotřebu papíru.

	 B730n 
síťová karta

B730dn 
duplexní 

jednotka, síťová 

karta

B710n 
síťová karta

B710dn 
duplexní  

jednotka, síťová 

karta

B720n 
síťová karta

B720dn 
duplexní 

jednotka, síťová 

karta

 Rychlost	tisku	(A4)		 40 str./min (B710), 45 str./min (B720),  
  50 str./min (B730)

 Doba	tisku	první	stránky  8 sekund 

	 Tiskové	jazyky		 PCL6, PCL5e, Adobe® PostScript 3, SIDM, přímý tisk PDF

 Gramáž	papíru	 	Až 216 g/m2

 Kapacita papíru Standardně: 700 listů s gramáží 80 g/m2 
  Maximálně: 1 800 listů s gramáží 80 g/m2

	 Velikosti	papíru		 A4, A5, A6, B5, Letter, transparenty až do 120 cm 

Duplexní	jednotka	 Standardně: B710dn, B720dn, B730dn 
  Volitelně: B710n, B720n, B730n 

Příkon Provoz: 904 W, úsporný režim: 10,3 W

Pamět Standardně RAM: 128 MB, Maximálně: 640 MB  
  Volitelný pevný disk: 40 GB

Rychlost	procesoru																				600 MHz

Rozlišení 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi

Paměť	Compact	Flash3    Standardně: 64 MB, maximálně: 1 GB

1Pouze B730. 2B710n, B720n, B720dn, B730n a B730dn. 364 MB vestavěno (40 MB dostupný úložný prostor)

Stručný	přehled	vlastností	řady	B700



Specialisté na firemní tisk 

OKI Printing Solutions je globální business-to-business značka zaměřená na vytváření cenově výhodných 
profesionálních řešení pro tisk přímo v kanceláři, která jsou určena pro zvýšení efektivity firem. Jako průkopníci v 
inovativních tiskových technologiích, od digitální LED po High Definition Colour, disponujeme portfoliem oceňovaných 
produktů a řešení, která firmám umožňují dosáhnout působivé a kvalitní tištěné komunikace.

OKI Printing Solutions nabízí úplnou řadu barevných a černobílých tiskáren a MFP formátů A4 i A3 pro pracovní skupiny 
a firmy všech velikostí s vynikajícími možnostmi manipulace s médii. Naši řadu tiskových řešení doplňují jehličkové 
tiskárny, faxy a tiskárny POS.

©2010 Oki Europe Ltd. Oki Printing Solutions je obchodní název společnosti Oki Europe Ltd. Verze 1.0 09/2010.
Specifikace mohou být změněny bez upozornění. Berou se na vědomí všechny ochranné známky.

	 		 Životní	prostředí

   V souladu s “Charter of Corporate 
   Conduct” skupiny OKI neustále usilujeme 
o poskytování řešení s co nejnižší ekologickou zátěží: 

■  Produkty OKI jsou navrženy a vyráběny s ohledem 
na snížení dopadu na životní prostředí.

■ Jedním z našich strategických cílů je zvýšení  
 objemu našich recyklovatelných hardwarových  
 produktů a spotřebního materiálu.  
■  Cítíme zodpovědnost za vedení našeho podnikání 

ekologickým způsobem, za zachování a ochranu 
životního prostředí a za veškeré aktivity naší 
společnosti.

Symbol zeleného listu, který najdete na všech 
produktech a obalech, představuje celkový závazek 
OKI Printing Solutions k ekologickému chování.

  

   Energy Star

   Naše multifunkční zařízení a tiskárny  
   získaly díky nízké spotřebě elektrické 
energie v provozu i pohotovostním režimu ocenění 
Energy Star. Pokud nejsou v chodu, automaticky se 
přepnou do úsporného režimu. Jejich další funkce, 
například oboustranný tisk, ještě více omezují plýtvání 
energií a zdroji. 

   Unikátní 3letá záruka

 Naše produkty vyrábíme podle 
 nejpřísnějších norem jakosti a pomocí 
nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé 
zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik 
přesvědčeni, že Vám nabízíme bezplatné prodloužení 
standardní záruční doby o polovinu, tedy na 3 roky.  
Stačí si zaregistrovat produkt do 30 dnů od koupě 
a budete mít nárok na tuto naši jedinečnou nabídku.
Další informace naleznete na:  
www.oki.cz/zaruka

PO
 ZA

REGISTROVÁNÍ PRODUKTU

www.oki.cz/zaruka
ROKY
ZÁRUKY

Oki Systems 
(Czech and Slovak), s.r.o.
IBC - Pobřežní 3
186 00 Praha 8
Česká republika
Tel.: +420 224 890 158
Fax: +420 222 326 621
E-mail: info@oki.cz
www.oki.cz 


