
OKIOFFICE 2530

Především fax a ještě mnohem více

OKIOFFICE 2530 uspokojí požadavky na 
kvalitní faxování, rychlost, snadnou obsluhu 
a ekonomický provoz. Navíc nabízí funkce 
kopírování, tisku a barevného skenování.

Profesionální faxování
•  Rychlý Super G3  modem s rychlostí 33,6 kb/s  

•  Automatický podavač dokumentů na 50 listů 
usnadní přenos rozsáhlých vícestránkových 
dokumentů 

•  2MB faxová paměť zabrání ztrátě důležitých 
informací v případě výpadku elektrického 
proudu

•  Kompaktní moderní design zajistí snadnou 
integraci do kancelářského prostředí

Uspokojí i ty nejnáročnějsí požadavky
•  Nabízí spolehlivý výkon, na jaký jste 

u zařízení OKI zvyklí  

•  Vybaven kompletní podporou 
profesionálního faxování 

Snadná obsluha a výměna spotřebního 
materiálu
•  Design podporuje jednoduchost. Toner 

a válec v jedné kazetě se snadno a rychle 
vymění

•  Stručné a jasné instrukce na intuitivním 
LCD displeji  

•  Zásobník papíru na 250 listů znamená méně 
uživatelských zásahů

  

Přídavné funkce pro všestranné využití
•  Rozlišení 600 dpi pro profesionální výsledky 

tisku, kopírování a barevného skenování

•  Vysoká rychlost tisku až 16 str./min

•  Plnobarevné a černobílé skenování usnadňuje 
správu dokumentů 

•  Software PaperPort a OCR převede originál 
na editovatelná elektronická data

Konstruován především 
pro potřeby malé kanceláře
•  Kompaktní provedení je ideální pro malou 

a domácí kancelář

•  Tichý provoz a nulová hlučnost 
při pohotovostním režimu
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Objednací kód 01215901

Faxování Rychlost modemu 33,6 kb/s, přenos za 2,5 sekundy

Rychlá volba Adresář s 250 čísly

Paměť faxu 2 MB s kapacitou až 110 stránek

Funkce Zpožděné odeslání, oběžníkové odesílání, přeposlání faxu, automatické přepnutí tel./fax 

Komprese dat MH, MR, MMR, JBIG

SMS SMS V.23 Přenos a příjem

Funkce Odesílání, opakované odeslání, přenos ID odesílatele

Kopírování Doba pro 1. kopii 13 sekund

Rychlost kopírování 16 kopií za minutu

Rozlišení kopírování 600 x 600 dpi

Změna měřítka velikosti 25 % až 400 %, A4 na A5, A5 na A4

Maximální počet kopií 99

Skenování Rozlišení skenování 600 x 300 dpi

Rychlost skenování 10,5 sekundy (barevně při rozlišení 300 x 300 dpi)

Typ Černobíle nebo barevně

Skenování do paměť USB, PC s dodaným softwarem PaperPort® / skenování TWAIN

Typy souborů PDF, JPEG, TIFF

Tisk Rychlost tisku 16 stran A4 za minutu

Doba pro vytištění 1. stránky 13 sekund

Doba pro zahřátí 21 sekund

Tiskové rozlišení 600 x 600 dpi

Emulace Hostitelský tiskový systém (GDI)

Kompatibilita s OS Windows 98, SE, 2000, ME, XP (32 bit), Vista (32 bit); Windows XP (64 bit) a Vista (64 bit) (pouze tiskové ovladače)

Paměť RAM 32 MB

Paměť Flash 4 MB

USB slot 2 (přední a zadní)

Správa dokumentů  PaperPort®

Manipulace s papírem Interní zásobník 250 listů, gramáže 80 g/m2. Velikosti papíru: A4, A5, B5, Letter, Legal

Multifunkční podavač 1 list, gramáže 80 g/m2. Velikosti papíru: A4, A5, B5, Letter, Legal, Executive, A6, obálky

Gramáž papíru Interní zásobník: 60 až 105 g/m2, multifunkční podavač: 52 až 160 g/m2

Vstup dokumentů Automatický podavač dokumentů s kapacitou 50 listů

Výstupní zásobník 50 listů

Zabezpečení Zabezpečení heslem Klávesnice, vytáčení, SMS a kopírování

Provozní podmínky Teplota/vlhkost (provozní) 10 °C až 32 °C / 20 % až 80 % relativní vlhkosti

Teplota/vlhkost (skladovací) -10 °C až 40 °C / 20 % až 80 % relativní vlhkosti

Hlučnost Provozní: max 51 dBA, v úsporném režimu: úroveň pozadí

Požadavky na napájení Napájecí zdroj 220 až 240 V +/-10 %, 50 Hz nebo 60 Hz +/-2 %

Příkon Úsporný režim 12 W; pohotovostní režim 16 W; provozní 340 W

Rozhraní  PSTN linka, připojení telefonní linky, USB 2.0

Rozměry (V x Š x H) 380 mm x 394 mm x 356 mm

Hmotnost 10,4 kg

Záruka  2 roky v servisu
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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

*Strany A4 podle normy ISO/IEC 19752. Zařízení je dodáváno se startovním tonerem s kapacitou 1.500 stran. 

Informace o spotřebním materiálu: 
Z důvodu ochrany vašeho zařízení byl tento model navržen pro provoz pouze s originálním spotřebným materiálem Oki, který lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakýkoliv jiný spotřební materiál  
než originální (i v případě označení “kompatibilní”), může způsobit poškození zařízení a ztrátu záruky Oki. Informujte se na možnost vrácení použitého originálního spotřebního materiálu Oki.  
Specifikace mohou být změněny bez upozornění.

*Funkce musí být podporována telefonním operátorem

Popis Životnost* (strany) Objednací kód

Toner 2 200 09004447

4 000 09004391


