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Uw zwart-wit documenten krijgen een geheel nieuwe dimensie 

met de B840: de A3-printer met de snelheid, veelzijdigheid 

en compactheid van een A4-printer. Met scherpere afdrukken, 

dankzij de innovatieve digitale LED-technologie van OKI, brengt 

de B840 monochroom op A4- en A3-formaat printen binnen het 

bereik van de kleine tot middelgrote werkgroep.

Het met een vergrootglas moeten ontcijferen van spreadsheets 

en diagrammen behoort nu helemaal tot het verleden. De B840 

heeft het gemak van hoge printsnelheden tot 40 ppm van een 

A4-desktopprinter plus de mogelijkheid op een formaat te printen 

dat een nieuwe invalshoek geeft. Vergeleken met veel andere 

A4-printers heeft de B840 een scherpe aanschafprijs, en dat in 

combinatie met de mogelijkheid betaalbaar monochroom op A3 

en A4-formaat te printen.

Deze printer is gemaakt met het oog op lagere verbruikskosten en 

lagere totale kosten. Zo kunnen bedrijven en werkgroepen in elke 

bedrijfssector ook zelf op A3-formaat printen. Bovendien heeft de 

B840 een geheel gratis 3-jarige garantie, zodat u er helemaal van 

op aan kunt.

Met de B840 worden uw dagelijkse  
zwart-wit documenten stukken scherper



Snel en hoogwaardig monochroom 

printen op de desktop

De B840 combineert de snelheid 

van een A4-printer met de extra 

mogelijkheid op A3-formaat te 

printen. Superieure monochrome 

afdrukkwaliteit in een compacte 

desktopprinter. Zo heeft uw 

werkgroep veelzijdigheid direct bij 

de hand. De B840 wordt compleet 

met netwerkfunctie geleverd, en 

geïntegreerde PCL/PostScript 

voor een optimale flexibiliteit in 

platforms en ondersteuning van 

applicaties.

• A4-printsnelheden tot 40 ppm  

 (A3 tot 22 ppm) en tijd tot eerste  

 afdruk van slechts 5 seconden

• De standaard RAM van 128 MB  

 (uitbreidbaar tot 640 MB) en  

 533 MHz processor betekenen  

 dat grote printopdrachten   

 efficiënt en soepel verwerkt   

 worden 

• Resolutie tot 1200 x 1200 dpi 

 voor heldere, duidelijke en   

 consistente afdruk van tekst  

 en afbeeldingen

• Ingebouwde 10/100 Ethernet- 

 kaart voor integratie met uw   

 bestaande netwerk

Flexibel in media  

en dubbelzijdig printen

Deze printer kan op veel 

verschillende media en 

papiergewichten tot 200 g/m² 

printen. Ideaal om uw kosten 

te verlagen, omdat u nu zelf 

allerhande zaken kunt printen, 

zoals visitekaartjes, labels en 

talloze andere documenten.

Daarnaast zijn de B840dn en 

B840dtn standaard voorzien van 

een duplexfunctie voor dubbelzijdig 

printen, zodat u nog meer 

printmogelijkheden en ook lagere 

verbruikskosten heeft.

• Papiergewicht van 60 tot  

 200 g/m² in diverse formaten van  

 A6 tot A3, waaronder   

 visitekaartjes, voor nog meer   

 veelzijdigheid

• Papierinvoer standaard tot   

 630 vel (1160 vel bij B840dtn),  

 uitbreidbaar tot 1690 vel voor  

 grotere volumes

• Duplexfunctie verkrijgbaar   

 voor professioneel uitziende   

 documenten en lagere  

 papierkosten (standaard bij  

 B840dn en B840dtn) 

Lagere verbruikskosten  

en lagere totale kosten

De B840 is erop gemaakt een 

rendabele oplossing te bieden 

die op de desktop kan worden 

geplaatst, vlakbij de werkgroep. 

Voor wat betreft aanschafprijs 

en omvang komt deze printer 

er vergeleken met andere 

monochrome A4-laserprinters 

gunstiger uit, terwijl u er ook nog 

op A3-formaat mee kunt printen. 

Door de high capacity 

tonercartridges en standaard 

aanwezige energiebesparende 

functies worden uw verbruikskosten 

zo laag mogelijk gehouden.

• De high capacity tonercartridges  

 voor maximaal 20.000  

 A4-pagina’s zorgen voor een   

 langdurige werking en zo weinig  

 mogelijk ingrijpen

• Compact ontwerp met afmetingen  

 die vergelijkbaar zijn met een  

 A4-printer, maar het gemak   

 hebben van printen op  

 A3-formaat op de desktop

• Slaapstand verlaagt het 

 stroomverbruik tot minder dan  

 1.2 W, voor energiebesparing,  

 lagere kosten en lagere  

 CO2-uitstoot

Boordevol extra functies

De meegeleverde hulpprogramma’s 

en geïntegreerde hulpfuncties 

geven u het beheer in eigen hand. U 

krijgt nog meer waar voor uw geld! 

Met het hulpprogramma Secure 

Print kan gevoelige informatie 

nooit meer in verkeerde handen 

terechtkomen. Om dit programma 

te kunnen gebruiken moet u wel de 

optionele SDHC-geheugenkaart van 

16 GB installeren. Bovendien kunt 

u dankzij meegeleverde intelligente 

software de printers in uw hele 

netwerk op afstand bewaken en 

beheren.

• Met Secure Print kunnen  

 vertrouwelijke documenten ook  

 vertrouwelijk blijven

• Met PrintSuperVision kunnen uw  

 netwerkprinters realtime  

 bewaakt en beheerd worden en  

 kunnen rapporten worden  

 gemaakt

• Met Print Control kunnen uw   

 printkosten en het verbruik  

 worden beheerd

Betrouwbare  

technologie gecombineerd  

met minimaal ingrijpen

De B840 is gebaseerd op de door 

OKI gedurende 20 jaar ontwikkelde 

digitale LED-technologie die 

zichzelf heeft bewezen. Daarom 

bieden wij een 3-jarige garantie 

bij registratie on-site. Het solide 

ontwerp en de innovatieve 

technologie waarvan gebruik is 

gemaakt leveren niet alleen een 

uitstekende betrouwbaarheid op, 

maar ook consistent hoogwaardige 

afdrukken, keer op keer.

• Betrouwbare digitale LED-  

 technologie die zorgt voor een  

 goede afdrukkwaliteit

• Hogere belasting van   

 100.000 pagina’s verlaagt de  

 verbruikskosten en de noodzaak  

 tot ingrijpen

• Standaard met 3 jaar garantie bij  

 Registratie on-site

B840dtn 

duplexfunctie,  

2e lade,  

netwerkfunctie

B840n 

netwerkfunctie

B840dn 

duplexfunctie, 

netwerkfunctie

  

 Printsnelheid A4: 40 ppm; A3: 22 ppm

 Tijd tot eerste afdruk 5 seconden

 Printertalen PCL 5e, PostScript 3 (emulatie), SIDM (IBM-PPR,  
  EPSON-FX)

 Papiergewichten Tot 200 g/m²

  Papierinvoer Standaard: 630 vel, 80 g/m²;  
  Max.: 1690 vel, 80 g/m²

 Papierformaten A3, A4, A5, B4, B5, A6

  

Duplexeenheid Standaard: B840dn, B840dtn;  
  Optioneel: B840n

Stroomverbruik Tijdens gebruik: 550 W; spaarstand: < 1.2 W

Geheugen Standaard RAM: 128 MB; Max. RAM: 640 MB  
  Optionele RAM: 256 MB of 512 MB DIMM

Processorsnelheid 533 MHz

Afdrukkwaliteit 1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi

SDHC-geheugenkaart Optioneel: 16 GB

Overzicht kenmerken B840



Specialist in zakelijk afdrukken

OKI Printing Solutions is een wereldwijd actief bedrijf dat zich inzet om interne rendabele, professionele 

afdrukoplossingen voor ondernemingen te creëren die er speciaal op zijn gericht de efficiency van hun 

bedrijfsactiviteiten en werkstroom niet alleen nu, maar ook in de toekomst te verhogen. Als pionier op het gebied 

van innovatieve afdruktechnologieën – van digitale LED tot High Definition Color – hebben we een portefeuille met 

bekroonde producten en oplossingen. Deze stellen bedrijven in staat zelf hun zakelijke communicatie te produceren met 

een superieure afdrukkwaliteit, vooral voor wat betreft afbeeldingen en levendigheid, zonder een grote aanslag op hun 

budget te maken.

OKI Printing Solutions heeft een volledig assortiment kleuren- en monochroomprinters en MFP’s voor A4- en A3-

formaat voor werkgroepen en bedrijven van elke grootte. Ze bieden fantastische mogelijkheden voor het verwerken 

van verschillende media. Onze reeks afdrukoplossingen wordt daarnaast nog gecomplementeerd door onze 

faxen en matrixprinters. Deze producten, die de beste in hun soort zijn, zijn speciaal ontworpen met het oog op 

gebruikersvriendelijkheid om het u gemakkelijker te maken intern aan uw afdrukbehoeften te voldoen.

©2011 Oki Europe Ltd. Oki Printing Solutions is de handelsnaam van Oki Europe Ltd. Versie 1.0 01/2011.
Deze tekst kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Alle genoemde handelsmerken zijn erkend.

   Milieuvriendelijk

   Als onderdeel van de bedrijfsgedragscode  

   van de OKI Group evalueert OKI Printing 

Solutions continu de stappen die zij onderneemt om 

haar klanten milieuvriendelijke oplossingen te bieden:

■ Bij het ontwerpen en produceren van de producten  

 van OKI Printing Solutions is vermindering van het  

 milieueffect een kernpunt. 

■ Het verhogen van het aantal van onze apparaten  

 en verbruiksmaterialen dat gerecycled kan worden  

 is een van onze strategische doelstellingen. 

■ Wij voelen ons ervoor verantwoordelijk onze  

 activiteiten op milieuvriendelijke wijze uit  

 te voeren, zodat we kunnen bijdragen aan het  

 milieubehoud en activiteiten binnen onze  

 plaatselijke gemeenschappen.

Het groene pictogram met een blaadje van OKI 

Printing Solutions, dat u op al onze producten en 

verpakkingen aantreft, vertegenwoordigt onze 

volledige inzet voor milieuvriendelijke processen, 

zoals inzamelen en recyclen.

   Productielocaties “CarbonZero”   

   gekwalificeerd

   Om te proberen de wereldwijde  

klimaatverandering terug te dringen zijn de drie  

belangrijkste productielocaties van OKI Printing  

Solutions – in Ayutthaya (Thailand), Shenzen (China) 

en Fukushima (Japan) – waar printers en MFP’s voor 

onze Europese en andere mondiale markten worden 

geproduceerd “CarbonZero” gekwalificeerd. Dit  

initiatief sluit aan bij onze inzet om de totale  

CO2-uitstoot te verminderen, met als doel in 2012 

een vermindering van zes procent te hebben bereikt. 

Dit doel is conform de klimaatdoelstellingen van de 

Verenigde Naties. Wij hebben via co2balance  

geïnvesteerd in diverse compensatieprojecten om  

de uitstoot van deze fabrieken te compenseren,  

waardoor ze “CarbonZero” gekwalificeerd zijn.

 Energy Star

   Onze printers en MFP’s hebben de  

   Energy Star gekregen, omdat ze door hun 

energie-efficiënte ontwerp verspilling van energie 

helpen terugdringen: Ze verbruiken minder energie bij 

het uitvoeren van hun standaardfuncties. Als ze niet in 

gebruik zijn, gaan ze automatisch in de energiespaar-

stand staan, terwijl functies zoals dubbelzijdig printen 

de verspilling van energie en het papierverbruik nog 

verder verminderen.

   Gewoon uniek – 3 jaar garantie bij  

   registratie on-site

 Onze apparaten zijn geproduceerd 

volgens de hoogste normen op het gebied van 

kwaliteit en technologie, die door onafhankelijke tests 

bewezen zijn. In feite zijn we zo overtuigd van de hoge 

kwaliteit van onze producten dat we u een verlenging 

van de standaardgarantietermijn tot 3 jaar aanbieden 

– gratis! Om in aanmerking te komen voor dit unieke 

aanbod hoeft u uw product alleen maar binnen 30 

dagen na aankoop te registreren op www.oki.nl. Alles 

gedekt door OKI! Ga voor meer informatie naar: 

www.oki.nl/garantie
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Oki Systems (Holland) b.v.

Neptunusstraat 29, 2132 JA 

Hoofddorp  

Postbus 690, 2130 AR 

Hoofddorp

Telefoon: 023 – 5563 740

Fax: 023 – 5563 750

E-mail: info@oki.nl  

www.oki.nl

20 jaar LED Technologie

OKI Printing Solutions is pionier in de ontwikkeling van digitale LED technologie in printers, inmiddels al meer dan 20 

jaar geleden. Deze innovatie zorgt voor hoge resolutie afdrukken, alsook voor meer accurate en kwalitatief hoogwaardig 

gedrukte documenten. Dankzij deze digitale LED technologie zijn onze printers compact, milieu- en energievriendelijk. 

Daarnaast worden ze gebouwd met aanzienlijk minder grondstoffen en verbruiken ze minder energie. LED printkoppen 

hebben geen bewegende delen, waardoor onze LED printers robuust en zeer betrouwbaar zijn.


