B6500n/B6500dn

Excelente desempenho em grupos de trabalho
para aumentar a produtividade dos seus negócios.
A velocidade, resolução e confiabilidade que a sua equipe exige
Ricas em recursos e com possibilidade de atualização,
as impressoras da Série B6500 foram desenvolvidas
para aumentar a produtividade através de impressões
rápidas e com menos intervenções do usuário.
Você exige o melhor da sua equipe, então por que não
esperar o mesmo da sua impressora monocromática
para grupos de trabalho? As impressoras B6500n
e B6500dn proporcionam soluções de impressão
confiáveis e produtivas que fazem seu trabalho com
agilidade — e a um baixo custo de propriedade.
Ao procurar as respostas para as suas maiores
necessidades de impressão, escolha as impressoras
B6500n/B6500dn.
Ricas em recursos e ajustáveis. As impressoras
B6500n/B6500dn são eficientes e prontas para
usar. Elas foram desenvolvidas para ambientes
de grande volume, com ciclo de serviço mensal de
até 200 mil páginas, ou seja, 10 mil páginas por
dia útil — correspondências, propostas, relatórios,
memorandos, agendas, planilhas e muito mais1.
Além de robustas, elas são velozes, imprimindo até 45
ppm, com tempo de espera da primeira página inferior
a 8 segundos2. Os usuários esperarão menos tempo
pelos seus documentos — produzidos com grande
nitidez a uma resolução de até 1200 x 1200 dpi.
As impressoras B6500n/B6500dn vêm com 128 MB
de memória e capacidade para 700 folhas. Com a
mudança das suas necessidades de impressão, essas
impressoras se adaptam com uma ampla gama de
opções de aumento de desempenho. Aumente a

memória RAM para 640 MB para processar arquivos
maiores e amplie a capacidade de papel para até
1.800 folhas, com duas bandejas para 550 folhas —
que podem ser utilizadas para armazenar diferentes
tipos de papel. Também há uma bandeja de saída
opcional que permite separar as impressões
para facilitar sua retirada. Além disso, é possível
acrescentar uma unidade de disco rígido de 60 GB
ou uma memória flash para contar com recursos de
produtividade, como Impressão Segura, Prova e
Impressão e Impressão Programada.
Com o recurso da impressão frente e verso, podese aumentar ainda mais a eficiência, imprimindo
em ambos os lados do papel3. Você economiza
tempo e dinheiro, o que acaba reduzindo o custo
por impressão e o custo total de propriedade.
Adaptam-se perfeitamente aos grupos de usuários.
As impressoras B6500n e B6500dn são compatíveis
com os sistemas operacionais Windows® Vista™,
XP, Server 2003, 2000, Me, 98, Windows NT® 4.0,
Mac®, Unix® e Linux. Embora todas sejam equipadas
com conexões USB 2.0 e IEEE paralela e serial,
os modelos B6500n e B6500dn também contam
com conexões Ethernet para que todos possam
aproveitar a produtividade e a economia de custos.
As impressoras B6500n e B6500dn são
soluções ágeis e versáteis para empresas que
não param — e para todas as suas necessidades
de impressão profissional.

¹ Parâmetro: mês com 20 dias úteis.
² Os resultados de desempenho publicados se baseiam em testes realizados em laboratório. Os resultados individuais podem variar.
3
Padrão no modelo B6500dn.

Destaques:
• Solução de impressão em preto-e-branco
confiável e de alta qualidade — pode ser 		
adaptada e atualizada para qualquer ambiente
de grupo de trabalho
• Velocidade de impressão de até 45 ppm2 para
alta produtividade
• Menos de 8 segundos até a impressão da
primeira página2
• Impressões de alta qualidade com resolução
de 1200 x 1200 dpi
• Poderoso processador de 533 MHz
• Desempenho sólido e confiável: ciclo mensal
de serviço de até 200 mil páginas
• Alta capacidade de papel (700 folhas em duas
bandejas) podendo ser ampliada para 1.800
folhas, com os opcionais
• Imprime banners de até 21,59 cm x 89,92 cm
• Disponível com impressão duplex (frente e verso)3
• Conectividade padrão USB 2.0, paralela e serial;
10/100 Base-TX Ethernet4
• 128 MB de RAM padrão, expansível até 640 MB
• Painel de controle de fácil leitura mostra com
clareza o status de operação da impressora
• Unidade de disco rígido de 60 GB, bandeja de
saída deslocada, memória Flash e memória RAM
adicional — itens opcionais
• 1 ano de garantia

B6500n/B6500dn
Especificações

Manuseio de papel

Desempenho
•
•
•
•
•

Velocidade de impressão: até 45 páginas por minuto
Tempo até a primeira página: menos de 8 segundos1
Resolução de impressão: 1200 x 1200 dpi
CPU: 533 MHz
Ciclo de trabalho: 200 mil páginas/mês

1

Compatibilidade
• Sistemas operacionais: Windows Vista™, XP (Home,
Professional); 2000 (Workstation, Professional, Server,
Advanced Server – SP4 ou posterior); NT® 4.0 		
(Workstation, Server – SP6 ou posterior); ME; 98/98
SE; Mac® OS 9.1 e superior/10.1 e superior; Unix®
(Sun ® Solaris ® 8, 7, 2.5; HP ® -UX 11.0/ 10.20); Linux
(Redhat 6.x)
• Emulações: PCL® 6 (XL); PCL 5e; Adobe ® PostScript® 3™;
Epson® F; PDF (1.3), TIFF; HP-GL/2

Características de produtividade2
• Impressão direta de PDF: imprime arquivos em PDF sem o
Adobe ® Acrobat® ou o Reader4
• Ferramenta de configuração de IP: permite a configuração de
parâmetros de TCP/IP na rede sem uma conexão DHCP
com o servidor
• LPR: monitoramento do status da impressora por meio de
um utilitário pop-up instalado na porta de impressão
• PrintSuperVision: permite o acesso aos dados da
impressora em rede para monitoramento, geração de
relatórios e gerenciamento
• Notificação de status: permite o acesso ao status de
momento da impressora na rede
• Outros recursos de produtividade: impressão segura, prova e
impressão, impressão programada 4

Memória

Impressora
B6500n (120V)
B6500dn (120V)

• Fontes dimensionáveis: 86 PCL ®, 136 Adobe ® PostScript®
• Fontes de bitmap: impressora matricial; OCR A; OCR B; 5
tipos de código de barras (UPC/EAN; Intercalado 2 de 5;
Código 3 de 9; Código 128; USPSZIP)

Suprimentos
Cartucho de toner com capacidade normal:
Vida útil média – 13.700 Páginas5
Cartucho de toner de alta capacidade:
Vida útil média – 22.500 Páginas5

Dados ambientais
• Consumo de energia: em operação (máxima) 1210W
(média 880W); em espera (média 110W)

120V

Tensão
de Entrada*

Intervalo
de Tensão

110-120 Vca

98-132 Vca

• Dimensões (L x P x A): 42,2 cm x 46,5 cm x 40,4 cm
• Peso: aproximadamente 21 kg

Nº de Peça
62427504
62427506

Opcionais
3ª e 4ª bandejas para 550 folhas
Módulo Duplex (Impressão frente e verso) –
(B6500n)
Bandeja de saída offset
Expansão de memória para 512 MB
Kit Compact Flash de 512 MB
Unidade de disco rígido de 60 GB
Série B6000 – Upgrade de garantia
para 1 ano de atendimento no local6
Série B6000 – Upgrade de garantia
para 2 anos de atendimento no local6

Fontes residentes

70052001
70047803
70048302
70048502
70051802
70048702
SV10000051
SV10000052

52116001
52116002

1

Os resultados de desempenho publicados se baseiam em
testes realizados em laboratório. Os resultados individuais
podem variar.

2

Disponível apenas em algumas configurações.

3

Memória individual vendida separadamente – opcional.

4

Exige uma unidade opcional de disco rígido ou um módulo
Compact Flash para um desempenho ideal.
Rendimento declarado de acordo com a norma ABNT ISO/IEC
19752. As impressoras são fornecidas com um cartucho inicial
para 6 mil páginas.
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Garantia
• Impressora: 1 ano de garantia balcão

• Memória RAM padrão: 128 MB
• Memória RAM máxima: 640 MB3

Informações para compra

• Capacidade padrão de papel: 700 folhas tamanho carta/
ofício/universal (gaveta superior para 150 páginas;
gaveta inferior para 550 páginas)
• Capacidade máxima de papel: 1.800 folhas com os opcionais
(capacidade padrão de 700 folhas e 2 bandejas opcionais
para 550 folhas)
• Tipos de papel: carta, ofício, executivo, manifesto,
cartões, A4, A5, A6, B5 e tamanhos personalizados;
envelopes C5, DL, Com 10 e Monarch
• Tamanho do papel: 7,62 cm x 12,7 cm (mínimo) a 21,59 cm x
89,92 cm (máximo)
• Saída padrão de papel: 500 folhas viradas para baixo e 70
folhas viradas para cima
• Gramatura: 60g/m2 a 216g/m2

6

Verifique as condições de garantia através da Central de
Atendimento OKI Printing Solutions.

Armazenamento opcional
• Unidade de disco rígido: 60 GB
• Módulos Compact Flash: 512 MB

Interfaces
• Conectividade: USB v2.0, IEEE 1284 paralela bidirecional e
serial RS232-C padrão
• Interface de rede: Ethernet 10/100 Base-TX on-board
padrão nos modelos B6500n, B6500dn 		

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.

B6500n da OKI Printing Solutions com
as bandejas opcionais (3ª e 4ª) para
550 folhas — elevando a capacidade
máxima de papel para 1.800 folhas.
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