
B840

Spolehlivá A3/A4 černobílá tiskárna

Dostupné varianty:  
B840n
síťová karta
B840dn
duplexní jednotka,  
síťová karta
B840dtn
duplexní jednotka,  
2. zásobník, síťová karta

Formát A4/A3 

Široký rozsah podporovaných médií 

Černobíle 

Tisk 

1-30 uživatelů 
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Rychlost, všestrannost a rozměry A4 tiskáren 
jsou nyní k dispozici i u modelu určeného pro tisk 
dokumentů formátu A3. Nová B840 je vhodná 
pro menší a střední pracovní skupiny. Využívá 
digitální LED technologii, která přináší ostřejší  
a jasnější detaily.

Tiskárna B840 vytiskne až 40 A4 stran za minutu 
a tiskne až do formátu A3. Cenově dostupný 
model tak umožňuje zvládat všechny běžné 
kancelářské tiskové úlohy. 

B840 byla navržena tak, aby celkové tiskové 
náklady byly co nejnižší a tisk formátu A3 byl 
dostupný všem kancelářím. Navíc na tiskárnu 
poskytujeme bezplatnou tříletou záruku přímo  
u zákazníka.

Rychlý černobílý tisk 
Rychlost tisku první stránky je jen 5 sekund. 
Dokumenty formátu A4 tiskne rychlostí 40 stran 
za minutu a A3 22 stran za minutu. Paměť  
o velikosti 128 MB, výkonný 533MHz procesor, 
rozlišení 1200×1200 dpi, emulace PCL/Postscript 
a zabudovaná síťová karta zaručují, že tiskárna 
splní veškeré požadavky pracovních skupin na 
černobílý tisk.

Mimořádná flexibilita médií
Tiskárna umí potisknout celou řadu médií  
od formátu A6 až po A3 s maximální gramáží  
200 g/m2. Umožňuje tak firmám tisk řady 
dokumentů přímo v kanceláři bez nutnosti 
využívat služeb externích dodavatelů. Modely 
B840dn a B840dtn jsou standardně vybaveny 
duplexní jednotkou pro oboustranný tisk  
a kapacita zásobníků papíru může být  
zvýšena až na 1 690 listů.

Snižuje celkové náklady
B840 byla navržena tak, aby poskytovala cenově 
dostupný tisk při zachování malých rozměrů 
zařízení. Kapacita tonerové catridge 20 000 stran 
a spotřeba energie v režimu spánku méně než  
1,2 W snižují celkové náklady na vlastnictví  
i negativní dopad na životní prostředí.

Sada softwarových utilit zdarma
K modelu B840 získáte zdarma sadu softwarových 
nástrojů, které vám pomohou využít tiskárnu  
na maximum. Secure Print slouží k zabezpečení 
tisku, PrintSuperVision ke sledování a správě 
zařízení v reálném čase a Print Control umožňuje 
kontrolu nákladů na tisk. 

Spolehlivá LED technologie
Tiskárna využívá digitální LED technologii,  
kterou OKI ve svých zařízeních používá již více 
než 20 let. Navíc získáte i nadstandardní tříletou 
záruku přímo v místě instalace produktu. Robustní 
design, vysokokapacitní tonery a mimořádná 
spolehlivost LED technologie snižují počet 
potřebných uživatelských zásahů na minimum.
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