Série B930

Velocidade e confiabilidade
insuperáveis.
B930n
B930dn

Série B930: a melhor solução para grandes grupos
de trabalho que exigem impressão com mais
qualidade e menor preço.
Destaques:
• Dimensões e custos reduzidos que cabem
em qualquer ambiente e orçamento
• Vem pronta para conexão em rede (B930n)
e pronta para conexão em rede com
impressão frente-verso (B930dn)
• Velocidade de impressão de 50 ppm,
aumentando a produtividade
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Tempo até a 1ª impressão: a partir de
7 segundos – menos espera
pelos documentos

• Tempo de impressão da primeira página
de até 7 segundos
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Imprime até 50 folhas tamanho
carta por minuto

• Resolução de 1200 x 1200 dpi
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Aceita papéis de 3cm x 5cm a
11cm x 17cm (tablóide/A3)

• Excelentes opções de acabamento,
inclusive para empilhamento e
grampeamento/encadernação
por perfurador
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• Aceita vários tipos de papel, inclusive
folhas tamanho tablóide.
• Conectividade Ethernet 1000 Base-T
• Configurações personalizáveis para
atender a todas as demandas, com disco
rígido de 40GB, expansão de memória e
opções de compact flash
• Capacidade normal de 1.100
folhas, expansível para
5.100 folhas com opcionais

Mecanismo de
impressão frentee-verso
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• Garantia de 1 ano no local
Alimentador
multiuso para
100 folhas

Bandeja opcional para
1.000 folhas Tablóide/A3
Alimentador opcional de
alta capacidade para
2.000 folhas

1
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	Os resultados de velocidade publicados se baseiam em testes de laboratório. Os resultados individuais podem variar.
Exige a compra de outras opções (veja detalhes no verso).
Padrão na B930dn; opcional na B930n.

Empilhador opcional
para 3.500 folhas, com
acabamento (perfuração
com 2/3 orifícios
e grampeador)

Se você opta pela impressão em preto-e-branco, quer velocidade,
economia e qualidade. Você encontrará estes recursos na
série B930 da OKI Printing Solutions. Ela vem com recursos
de desempenho como flexibilidade de tipos de papel, recursos
expansíveis e excelente desempenho para altos volumes.
A Série B930 da OKI Printing Solutions reúne tudo isso para os
usuários mais exigentes. É uma impressora de rede ideal para os
ambientes profissionais de maior produtividade. Com velocidade
de impressão de 50 ppm , recursos avançados de desempenho
e excepcionais opções de acabamento, a Série B930 é a solução
perfeita.
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Excepcionais velocidade e qualidade de impressão –
Correspondências, propostas, planilhas e gráficos complexos são
impressos de maneira rápida, com uma resolução altamente nítida
de 1200 x 1200 dpi em uma ampla variedade de papéis de uso
profissional, inclusive tablóide (432 x 279 cm).
Aceitando vários tipos de papéis, a Série B930 tem capacidade
para 5.100 folhas e proporciona a flexibilidade de praticamente
qualquer combinação de tipos de mídia de que você precisa em
um documento: papel timbrado, planilhas, envelopes, e cartão.
Tudo o que é necessário para fazer o trabalho.
Além disso, suas excelentes opções de acabamento —
perfuração de 2 ou 3 furos, empilhamento e grampeamento
— facilitam a conclusão dos seus trabalhos na própria
empresa, dispensando fornecedores externos.

Aumente a eficiência com uma conectividade de rede de alta
velocidade e confiabilidade  – Originalmente prontas para conexão
em rede, ambas as impressoras da Série B930 têm conectividade
opcional Ethernet 1GB 1000 Base-TX, proporcionando altíssimas
velocidades de transferência de dados. Quanto à resistência, as
impressoras da Série B930 apresentam um ciclo mensal de serviço
de 300 mil páginas.
A linha B930 também foi projetada com funções totalmente
integradas que aumentam a produtividade do seu grupo. Por
exemplo, a impressão frente-e-verso (padrão na B930dn e opcional
na B930n) permite que você imprima em ambos os lados de uma
folha, economizando não apenas tempo, mas também custos
e recursos naturais. As opções de acabamento substituem as
operações manuais e reduzem ainda mais o tempo necessário para
gerar documentos finalizados .
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Mesmo para grupos de trabalho menores, a economia aparece
rapidamente — e isso se reflete nos seus resultados financeiros.
Bandeja opcional
para 2.000 folhas
carta/A4

Com o apoio de serviço e suporte líderes de mercado, as
impressoras da Série B930 vêm com garantia de 1 ano no local. E
ainda conta com suporte técnico de segunda a sábado das 8:00 às
20:00 hs, ligue grátis para (11) 3444 6747 (Grande São Paulo) ou
0800 115577 (demais localidades).
Qualidade, velocidade, eficiência e suporte: a Série B930 da OKI
Printing Solutions é a resposta certa para as suas necessidades de
impressão em rede de alta produtividade.

Série B930
Informações para Compra
Descrição		

Especificações
Velocidade
• Velocidade de impressão: até 50 páginas por minuto1
• Tempo até a impressão da primeira página:
até 7 segundos1
• Resolução de impressão: 1200 x 1200 dpi
• CPU: 600 MHz
• Ciclo de trabalho: 300 mil páginas por mês

Fontes residentes

Compatibilidade

Garantia

• S
 istemas operacionais: Windows Vista Home e
Premium/Vista Server, XP Home e Professional/XP
Server, Server 2003, ME, 2000, 98, NT 4.0; Mac OS
10.2 e mais recentes
• Emulações: PCL 5e, PCL 6; PostScript 3™;
Epson FX; PDF v1.3
®

®

®

®

®
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Soluções de produtividade
• G
 erenciamento da impressora pela Web:
PrintSuperVision

Soluções de contabilização de custos
• S
 oftware Job Accounting: acompanhe as páginas
impressas por usuários ou departamentos

Memória
• Padrão: 256 MB
• Máxima: 768 MB 2

Impressora Monocromática Digital
B930n (120V)
Impressora Monocromática Digital
B930dn (120V)

• Escaláveis: 112 PCL, 136 PostScript
• Bitmap: 47 PCL
• Dimensões (LxPxA): (50,8 cm x 63,5 cm x 53,3 cm)
• Peso: 32,1 kg
• Impressora: 1 ano de garantia limitada no local
Os resultados de velocidade publicados se baseiam em testes
de laboratório. Os resultados individuais podem variar.
2 Memória adicional vendida separadamente.
3 Rendimento declarado de acordo com a norma ISO/IEC 19752.
4 Vida útil estimada, impressão contínua (pode variar de acordo
com o número de páginas por trabalho).
5 Não pode ser usado com a bandeja opcional para 1.000
folhas Tablóide/A3.
6 Não pode ser usado com a bandeja opcional para 2.000
folhas Carta/A4 .
7	Exige a bandeja opcional para 2.000 folhas Carta/ ou para 2.000
folhas Tablóide/A3.
8 Exige a unidade frente-verso se for usada na B930n.

Conectividade
• P
 adrão: servidor interno de impressão Ethernet 10/100
Base-TX; USB 2.0; e paralela
• 	Opcional: placa de rede 1 GB 1000 Base-TX
• 	Protocolos de rede: IP (TCP/UDP), Ethertalk/Bonjour,
DHCP, SNMP v2, WINS, POP3, Port 9100, LPR/lpd

62429901
62429904

Suprimentos

Dados ambientais
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Nº de Peça

Cartucho de toner
Cilindro de imagem
Kit de manutenção (120V)
(fusor e cilindros
de alimentação)
Cartucho de reposição
de grampos (15.000 un.)

33,000 pg.3
60,000 pg.4

52117101
56120801

300,000 pg.

58283701
57102101

Opções
Unidade frente-verso (B930n)		
Expansão de memória SIMM
de 128 MB2		
Kit compact flash		
Kit de rede de 1 GB I/F		
Disco rígido de 40 GB 		
Bandeja combinada carta/A4
para 2.000 Folhas5 		
Bandeja tablóide/A3 para 1.000 folhas6		
Alimentador de alta capacidade
para 2.000 folhas7		
Empilhador para 3.500 folhas7, 8		
Acabamento por perfuração 2-3
furos/grampos7, 8		

70053701
55953901
70051802
70052501
70048703
70054001
70053901
70053801
70053501
70053601

Capacidade de papel
• A
 limentação de papel padrão: 1.100 folhas (2 bandejas
para 500 folhas Carta/A4 e alimentador multiuso
para 100 folhas)
• Capacidade máxima de papel: 5.100 folhas (com
módulos opcionais de 3ª/4ª bandeja para 2.000-folhas e
alimentador de alta capacidade para 2.000 folhas)
• Impressão frente-verso: Padrão na B930dn;
opcional na B930n
• Tipos de papel: – Carta, Ofício, A3/Tablóide,
Executivo, Folio, Statement, fichário, C5, DL
e Tamanhos Especiais; Envelopes C5/DL,
Com 10 e Monarch
• Tamanhos de papel: 5,8cm x 8,3cm min.
a 11” x 17” (Os alimentadores de alta
capacidade aceitam 3” x 5”)
• Saída de papel padrão: 500 folhas, frente para baixo
• Saída de papel alternativa: 3,500 folhas, frente
para cima
• Gramatura do papel: 60-199 g/m

B930dn com a bandeja
opcional para 1.000 folhas
tablóide/A3, alimentador de alta
capacidade para 2.000 folhas, e
empilhador/acabador
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USA
2000 Bishops Gate Blvd.
Mount Laurel, NJ 08054-4620
Tel.: 800.OKI.DATA (800.654.3282)
Fax: 856.222.5320

Canada
2735 Matheson Blvd. East
Mississauga, Ontário L4W 4M8
Tel.: 905.238.4250
Fax: 905.238.4421

Latin America
2000 Bishops Gate Blvd.
Mount Laurel, NJ 08054-4620
Tel.: 856.231.0002
Fax: 856.222.5071

Lembre-se: o seu produto foi desenhado
e projetado para operar somente com os
suprimentos originais OKI Printing Solutions.
O uso de suprimentos não-originais poderá
resultar no comprometimento da performance
do equipamento, possível redução da
durabilidade de suprimentos e peças, entre
outros danos não cobertos pela garantia.

Oki Data de Mexico, S.A. de C.V.
Mariano Escobedo, 748 8º piso
Col. Nueva Ansures C.P. 11590
Mexico, D.F.
Tel.: 55.5263.8780
Fax: 55.5250.3501
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