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Link do produktu: https://stella.pl/drukarka-laserowa-oki-b432dn-p-279.html

Drukarka laserowa OKI B432dn
Cena brutto

995,56 zł

Cena netto

809,40 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

OKIB432dn

Opis produktu
Drukarka OKI B432dn wg informacji producenta zaprojektowana z myślą o maksymalnej szybkości i wydajności pracy, łatwa w
użytkowaniu, zapewnia zaawansowane funkcje, w tym potężny procesor i pamięć, umieszczone w przystępnym,
kompaktowym urządzeniu biurkowym.
Idealne do drukowania w wysokiej rozdzielczości przy minimalnych kosztach, urządzenie B432dn z łatwością obsługuje małe
grupy robocze. Elastyczna obsługa papieru, niezawodna cyfrowa technologia LED i emulacja PostScript zapewniają znakomite
rezultaty w szerokiej gamie zastosowań, a dodatkowe tonery o wysokiej pojemności zmniejszają koszty eksploatacji i
zwiększają czas pracy.

Wysoka wydajność – doskonała szybkość druku A4: do 40 str./min
Stworzona z myślą o szybkości i wydajności, drukarka B432dn wykonuje obszerne zadania w krótkim czasie, drukując 40 stron
na minutę. Wydajny procesor 667 MHz i 512 MB pamięci RAM oraz 3 GB wbudowanej pamięci MultiMedia Card (eMMC)
przyczyniają się do szybszego przetwarzania.
Czas do pierwszego wydruku: 4,5 sekundy
Szybkość druku A4: do 40 str./min
Procesor 667 MHz i 512 MB pamięci RAM + 3 GB pamięci eMMc

Doskonałe rezultaty – wydruk w wysokiej jakości
Wyposażona w wydajną i niezawodną cyfrową technologię LED z rozdzielczością 1200 × 1200 dpi, drukarka B432dn zapewnia
wydruk świetnych jakościowo obrazów i przejrzystych dokumentów. Idealna do różnych zadań, drukarka B432dn drukuje w
formacie A4 oraz na banerach o długości 1,3 m i kartach o gramaturze 163 g/m2.
Wyrazista rozdzielczość wydruku 1200 × 1200 dpi
Drukuje na papierze w formatach od A6 do A4 i banerach o długości do 1,3 m
Podajnik na 250 arkuszy oraz opcjonalny drugi podajnik na 530 arkuszy
Automatycznie wykrywający podajnik uniwersalny na 100 arkuszy do różnych typów papieru

Wszechstronność zastosowania – idealne rozwiązanie dla grup roboczych i funkcja
drukowania mobilnego
Kompaktowa i zawierająca wiele użytecznych funkcji, łatwa w obsłudze drukarka B432dn dopasowuje się do każdego biura i
zapewnia bezpieczne wydruki w celu chronienia poufnych dokumentów. Idealne do szybkiego drukowania lub do
udostępniania w sieci, urządzenie to jest kompatybilne z aplikacją Google Cloud Print oraz AirPrint firmy Apple Inc., co
umożliwia wydruk za pomocą smartfonów i tabletów poza biurem, bez konieczności nawiązywania bezpośredniego połączenia.
Emulacja języka PCL / PostScript
10/100/1000 Ethernet
Opcjonalne łącze LAN 802.11a/b/g/n
Obsługa Google Cloud Print i zgodność z technologią AirPrint firmy Apple Inc.
Funkcja bezpiecznego drukowania chroni poufne dokumenty

Funkcje ekologiczne – funkcje zmniejszania kosztów i zużycia energii, wydajne materiały
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eksploatacyjne
Dzięki wydajnym materiałom eksploatacyjnym mogącym wydrukować do 12 000 stron, drukarka B432dn umożliwia grupom
roboczym wydruk większej ilości stron. Tryb automatycznego wyłączania umożliwia automatyczne wyłączenie zasilania i
zmniejszenie zużycia energii do mniej niż 0,5 W, gdy drukarka nie jest używana, a funkcja oszczędzania tonera zmniejsza
zużycie tonera podczas drukowania wersji roboczych dokumentów lub dokumentów wewnętrznych.
Możliwość wyboru między tonerem 3k i 7k lub dodatkowym tonerem 12k o dużej pojemności
Drukowanie dwustronne w standardzie redukuje zużycie papieru
Tryb ekologiczny obniża zużycie energii
Tryb Deep Sleep 1.4 i bardzo szybki czas przywracania
Funkcja automatycznego wyłączania
Zgodność ze standardem Energy Star 2.0
Więcej informacji na stronie producenta: https://www.oki.com/pl/printing/products/mono/b400series/b432dn/specifications/

Specyfikacja
Ogólne dane
Ogólnie typ
Technologia
Prędkość wydruku
Rozdzielczość
Czas nagrzewania
Czas pierwszej kopii
Wymiary (Szer. x Głęb. x Wys.)
Waga
Pobór mocy
Napięcie zasilania
Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779
Certifikaty
Pamięć

Kolorowa drukarka A4
KYOCERA ECOSYS, Laser kolor
30 stron na minutę w mono i w kolorze
600 x 600 dpi, technologia Multi-bit do drukowania z jakością
równoważną 9600 x 600 dpi
ok. 26 sekund lub mniej
ok. 7 sekund w mono, ok. 8 sekund w kolorze
390 × 523 × 409,5 mm
ok. 28 kg
Drukowanie: 479 W, tryb gotowości: 56 W, tryb uśpienia: 2 W
220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Drukowanie w kolorze: 49,2 dB(A) LpA; tryb cichy w kolorze:
46,3 dB(A) LpA
GS, TÜV, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normami
jakości ISO 9001, ochrony środowiska ISO 14001
512 MB RAM w standardzie, pamięć maksymalna 2048 MB
RAM

Obsługa papieru
Pojemność wejściowa

Maksymalna pojemność z opcjami
Moduł dupleksu
Pojemność wyjściowa
Dodatkowe informacje

Taca uniwersalna na 100 arkuszy; 60–220 g/m2; A4, A5, A6,
B5, B6, Letter, Legal, Folio, inne w zakresie od 70 x 148 mm do
216 x 356 mm; podajnik kasetowy na 500 arkuszy; 60–163
g/m2; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie od 105
x 148 do 216 x 356 mm
2100 arkuszy
Drukowanie dwustronne w standardzie; 60–163 g/m²; A4, A5,
B5, Letter, Legal
250 arkuszy wydrukiem do dołu z czujnikiem przepełnienia
Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11
mm

Drukowanie
Procesor
Język kontrolera
Emulacje
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PowerPC 465S-1 GHz
PRESCRIBE IIc
PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (zgodna z PostScript 3),
bezpośrednie drukowanie PDF i XPS

Czcionki

Wbudowany system zarządzania
Dodatkowe możliwości drukowania

Protokół
Obsługiwane Systemy Operacyjne (Wydruk)

93 czcionki PCL/PostScript, 8 czcionek dla Windows Vista, 1
czcionka bitmapowa, 45 kodów kreskowych (m.in. EAN8,
EAN13, EAN128), dwuwymiarowy kod kreskowy PDF-417
100 kodów departamentowych
IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, szyfrowany druk bezpośredni
PDF, wydruk prywatny, wydruk bezpieczny przez SSL, POP
przez SSL, SMTP przez SSL, Data Security Kit (E) chroni dane
na opcjonalnym dysku SSD
KYOCERA Mobile Print app dla iOS oraz Android, AirPrint,
Mopria
Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja
10.5 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb

Interfejsy
Standardowo

USB 2.0 (Hi-Speed), 2x USB Host 2.0, GigaBit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, gniazdo na dodatkowy wewnętrzny
interfejs lub dysk twardy SSD, gniazdo dodatkowej karty
SD/SDHC

Gwarancja
Gwarancja
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Standardowa roczna gwarancja. Ponadto kluczowe elementy
takie jak moduły bębna i dewelopera są objęte przez KYOCERĘ
3-letnią gwarancją lub limitem przebiegu 200 000 stron (co
nastąpi szybciej), pod warunkiem stosowania się do zasad
używania i konserwacji opisanych w instrukcji obsługi.

