
Impressoras monocromáticas com amplos
recursos, robustas e eficientes para pequenos
e médios grupos de trabalho

B730n
B730dn

Impressora Monocromática B730n/B730dn

OKI e
O Meio Ambiente

Compatível com o ENERGY STAR® Maior eficiência no consumo de energia

Modo de Economia de Toner Reduz a quantidade de consumíveis utilizados

Impressão Duplex (frente e verso)  Economia de recursos

Consumíveis em única peça Reduz o uso de material descartável

Baixo Consumo de Energia Utiliza menos energia para operar



Destaques:
• Alta qualidade de impressão A4 em preto

e branco, ideal para qualquer ambiente de
trabalho

• Velocidade de até 52 ppm2 para alta
produtividade

• Primeira página impressa em 7,9 segundos3

• Alta capacidade de papel (700 folhas em duas
bandejas) podendo ser ampliada para 1.800
folhas, com os opcionais

• Impressão duplex (frente-e-verso) no modelo
B730dn1 e impressão de banners de até 21,59
x 121,9 cm

• Painel de controle de fácil leitura mostra
com clareza o status da impressora e teclado
alfanumérico de fácil uso simplifica a operação

• Porta USB 2.0 frontal para impressões
eventuais sem uso do PC

• Conectividade USB 2.0 e Ethernet 10/100
Base-TX padrão

• Excelente desempenho e robustez: ciclo de
trabalho mensal de até 275.000 páginas

• Resolução de 1200 x 1200 dpi, impressões
legíveis e nítidas

• Poderoso processador de 600 MHz
• RAM padrão de 128 MB, atualizável para 640 MB
• Os itens opcionais são: bandejas de papel extra

para 550 folhas cada, disco rígido de 40GB,
placa de rede gigabit, bandeja de saída com
alceamento e memória compact flash de 512MB

Maior desempenho, facilidade de uso e recursos de segurança tornam a
B730n/B730dn perfeita para empresas que buscam produtividade

A impressora monocromática B730 da OKI foi
desenvolvida para melhorar a produtividade nos
clientes mais exigentes. Esta impressora possui
desempenho poderoso com custo eficiente.
Imprime documentos nítidos em alta velocidade
e com baixa intervenção dos usuários. Uma
solução robusta e confiável para todas as
necessidades de impressão profissional.

Muitos recursos e pronta para qualquer tarefa
– Perfeita para aplicações de alto volume,
a B730 tem ciclo mensal de trabalho de até
275.000 páginas – Propostas, relatórios,
memorandos, planilhas, contratos e muito mais.

Além de robusta e confiável, também é rápida –
até 52 ppm2 com primeira página em menos de
8 segundos3. Os usuários esperam menos
tempo por seus documentos que são impressos
de modo nítido em 1200 x 1200 dpi.

O modelo B730dn vem equipado com
duplex para impressão frente-e-verso,
além disso os dois modelos são capazes
de trabalhar com envelopes a partir da
bandeja, assim até 95 envelopes podem
ser impressos sem a necessidade de
um alimentador externo opcional.

Tela de LCD e teclado alfanumérico – A B730 é
extremamente fácil de usar. Uma tela de LCD
iluminada com 5 linhas facilita a leitura das
mensagens e o teclado alfanumérico simplifica
a navegação e configuração dos menus. Os
gestores podem controlar o acesso dos usuários
a impressora e os usuários podem inserir
suas senhas para liberação das impressões,
tudo isso utilizando o teclado alfanumérico.

Imprima utilizando apenas um pen drive –
Utilizando a conveniente porta USB frontal
é possível imprimir utilizando um pen drive
sem a necessidade de um computador,
simplesmente siga as instruções na tela
LCD e as impressões saem em segundos.

No controle do seu ambiente de trabalho – A
B730 é compatível com os sistemas operacionais
Windows® e Mac®, possui conectividade USB
e rede Ethernet para maior aproveitamento
da produtividade e economia de custos.



B730 – VISÃO GERAL

A B730 se adapta ao seu modo de trabalhar
Os itens opcionais e as atualizações de
aprimoramento de desempenho permitem que a
B730 se adapte as necessidades atuais e futuras
de seu negócio.

A B730 vem com 128MB de memória RAM
padrão e bandeja com capacidade para 700
folhas de papel. Se necessário, aumente a
memória para 640MB para processamento
de arquivos grandes e complexos ou ainda
expanda a capacidade de papel para até 1.800
folhas com bandejas de papel adicionais
– que podem ser usadas para papéis de
tamanhos ou tipos diferentes. Um alceador
opcional na bandeja de saída de papéis
permite a separação dos trabalhos para
facilitar a entrega dos conjuntos impressos.

O modelo B730dn vem com unidade duplex para
impressões frente-e-verso para economia de
papel e redução de custos.

Ainda é possível adicionar um disco rígido
de 40GB para armazenamento de arquivos e
suporte a recursos como impressão segura,
prova e impressão e impressão programada.

Precisa de alto nível de segurança de dados?
A B730 oferece os seguintes recursos de
segurança padrão:

Protocolos de Segurança

• Autenticação 802.1x – Autentica os
dispositivos antes de acessar a rede

• SNMP v3 – Protocolo de segurança do
gerenciamento de rede padrão da indústria

• IP Security (IPSec e IPv6) – Proteção máxima
do tráfego de dados; todo o tráfego da rede é
criptografado e autenticado

Segurança do dispositivo de armazenamento

• Senha de acesso de 6 dígitos – Necessária
para liberação dos trabalhos de impressão
armazenadas no drive de disco rígido e
memória flash

• Auto Delete – Eliminação automática dos
trabalhos armazenados na data programada
para expiração

• Apagamento Seguro – Dados no disco rígido
ou memória Flash podem ser apagados e
sanitizados de modo seguro e compatível com o
padrão Mil spec 5220-22.M

Gerenciamento administrativo

• Senha de acesso via web – Dois níveis de
acesso: controle administrativo geral e acesso
ao conjunto de trabalhos de impressão segura

• Administração de protocolos – Habilita/
desabilita protocolos individuais, incluindo
SNMP, TCP/IP, Ipv6, IPSec, EtherTalk, NetWare,
HTTP e FTP

Controle de Acesso de Usuários

• Banco de Dados de Usuários Registrados –
Trabalha em conjunto com o software OKI
Job Accounting para controle do acesso dos
usuários

Impressão sem impactar o meio ambiente –
A B730 oferece vários recursos ecológicos:

• Conformidade com o padrão ENERGY STAR®

– Com o baixo consumo de energia e a
possibilidade de impressão duplex, a B730
atende os padrões ENERGY STAR® de eficiência
energética.

• Modo de Economia de Toner – Sempre que
necessário, o usuário pode selecionar o modo
de economia de toner reduzindo a resolução
de impressão na B730 para reduzir o consumo
de toner e evitar desperdícios.

• Impressão Duplex (frente-e-verso) – Permite
economia de energia, além de utilizar menos
papel.

• Consumíveis em uma única peça – O cartucho
de toner de longa duração é substituível
pelo usuário e possui excelente relação de
custo por página impressa, além de reduzir o
número de itens para descarte e estoque.

• Baixo consumo de energia – Com seu projeto
otimizado, a B730 opera normalmente com
baixo consumo de energia, especialmente em
modo de espera.

Suporte e garantia excepcionais
Garantia de 01 ano na impressora, com suporte
técnico direto com especialista OKI através dos
telefones (11) 3444-6747 (Capital e Grande SP) e
0800 – 115577 (interior e outros estados).

Impressora monocromática B730: recursos de
alto nível com eficiência no uso de energia para
melhorar a produtividade dos seus negócios.

Acompanhando suas necessidades com respeito ao meio ambiente

Placa de rede
interna padrão

Velocidade de impressão de até 52 ppm2

Tempo para a primeira impressão de 7,9 segundos3

Disponível com duplex para
a impressão frente-e-verso1

Cartuchos de impressão com
capacidade de até 26.000 páginas3

Resolução de 1200 x 1200 dpi

Conveniente porta USB 2.0

Imprime até 95 envelopes: até 80
na Bandeja 2 inferior; até 15 na
bandeja 1 superior

Terceira bandeja opcional
com capacidade de papel
de 550 folhas

Quarta bandeja opcional
com capacidade de papel
de 550 folhas 1 Unidade duplex padrão no modelo B730dn, opcional para o

   modelo B730n.
2 Resultados de desempenho de velocidade de impressão
   publicados baseados em testes de laboratório em modo
   simplex (1 lado). Resultados individuais podem variar.
3 Resultados de desempenho publicados baseados em testes de
   laboratório em modo simplex (1 lado). Resultados individuais
   podem variar.

Painel do Operador: Monitor gráfico
com iluminação frontal posterior e
teclado alfanumérico

Duas bandejas de papel internas padrão
com capacidade de papel de 700 folhas
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Impressora monocromática B730dn / B730n

Para mais informações sobre as impressoras, multifuncionais e 
suprimentos OKI, entre em contato com a Central de Atendimento 
OKI através dos telefones 11 3444-6747 (Grande SP e SP capital), 
0800 11 55 77 (Interior de SP e outros estados) ou acesse www.
oki.com.br 

As especificações contidas neste catálogo estão sujeitas a altera-
ções sem prévio aviso.

Para novos drivers e atualizações de compatibilidade com siste-
mas operacionais acesse o site www.oki.com.br.

© 2012 Oki Data Americas, Inc. OKI, OKIcare é Marca Registrada 
da Oki Electric Industry Co., Ltd. O logotipo On-Site, o logotipo 
7-Day/24-Hour e SynFlex são Marcas Registradas da Oki Data 
Americas, Inc. Windows, Vista, são Marcas Registradas da 
Microsoft Corp. PCL é Marca Registrada da Hewlett-Packard Co. 
Adobe, PostScript e PostScript 3 é Marca Registrada da Adobe 
Systems, Inc. Epson é Marca Registrada da Seiko Epson Corp. Mac 
é Marca Registrada da Apple, Inc. PostNet é Marca Registrada da 
USPS. O logotipo USB-IF é Marca Registrada do Universal Serial 
Bus Implementers Forum, Inc. 

Especificações

Desempenho Velocidade de impressão: até 52 ppm 1

Tempo para a
Primeira Página

Simplex: 7,9 segundos; Duplex: 11,1 segundos 1

CPU 600 MHz 

Resolução de Impressão  1200 x 1200 dpi

Ciclo de Trabalho 
(Confiabilidade): 

até 275.000 páginas por mês

Compatibilidade Emulações:  PCL® 5e e PCL 6; Adobe® PostScript® 3™; Epson® FX-80
PDF Direct Printing 

Sistemas Operacionais:  Windows® 7 (32-/64-bit), Vista® (32-/64-bit), XP (32-/64-bit), Server 2008 
(32-bit), Server 2008 R2 (64-bit), Server 2003 (32-/64-bit), Win 2000; 
Mac® OS X 10.3 ou posterior, Linux Kernel 2.4 e 2.6

Conectividade Interfaces Padrão: Porta USB de alta velocidade v2.0, Servidor de Impressão 
Ethernet (10/100 Base-TX), Porta Paralela bidirecional IEEE e Porta Serial 
RS232-C
Opcional: servidor de impressão Ethernet de 1 GB (10/100/1000 Base-TX) 

Protocolos Protocolos Principais protocolos de rede suportados: TCP/IP: IPv4, ipV6, ICMP, 
ARP, RARP, DHCP/BOOTP, “Port9100”, LPR/LPD, Apple Bonjour (Mdns), 
Dinamic DNS, DNS/WINS, HTTP, SMTP, POP3 FTP, SNMPv1/v2/v3, 
Ethertalk, Netware IPX/SPX, Network Security Protocols: IPSec, 802.1x 
Wired Authentication: EAP-MD5, PEAP, EAP-TLS

Painel do 
Operador

Painel do Operador Teclado alfanumérico, visor de LCD iluminado com 5 linhas; Porta Frontal 
USB v2.0

Memória RAM Padrão/Máxima 128/640MB2

Memória de Armazenamento Opcional: Drive de disco Rígido de 40 GB e memória Compact Flash de 
512MB

Manuseio do 
Papel

Duplex Padrão B730dn; Opcional: B730n 

Capacidade de Papel Padrão 700 folhas (150 folhas na primeira bandeja + 550 folhas na segunda 
bandeja)

Capacidade de Papel 
Adicional

550 folhas na terceira bandeja e 550 folhas na quarta bandeja (opcionais)

Capacidade máxima de papel 1.800 folhas 

Tipos de Papel Carta, Oficio 13/13.5/14, Executivo, Statement, A4, A5, A6, B5, 
Envelopes C5, DL, Com 9, Com 10, Monarch

Tamanho de mídia mínimo de 7,6 x 12,7cm (3” x 5”) até 21,6 x 35,5cm (8,5” x 14”), banners 
até 21,6 x 121,9cm (8,5” x 48”)

Saída de mídia padrão: 500 folhas, face para baixo, alternativa: 70 folhas face para cima

Gramatura de mídia 64 a 216 g/m² (17,1 x 80 lb.)

Fontes Residentes Fontes Escalonáveis  100 fontes PCL; 136 fontes Adobe PostScript

Códigos de Barras Intercalado 2 de 5, código 39, código 128, UPC/EAN, PostNet ZIP+4

Suprimentos Cartuchos de Toner 26.000 páginas3, cilindro incluso no cartucho 

Meio ambiente Tamanho (LxPxA)

Peso

Consumo de energia

Energy Star TEC

42,2 x 46,5 x 40,4cm (16,6” x 18,3” x 15,9”)
21 Kg (46,5 lb.)
Economia de energia 8,4 W, Modo de Espera 114 W, Impressão 
simplex 904 W, Impressão duplex 784 W Pico 1300 W
4,170 KWh/semana

1 Resultados de desempenho de velocidade de impressão publicados baseados em testes de 
  laboratório em modo simplex (1 lado). Resultados individuais podem variar.
2 Memória DIMM vendida separadamente.
3 Rendimento declarado de acordo com norma ISO/IEC 19752. Os modelos B730 possuem cartucho de  
  toner inicial para até 10.000 páginas incluso.

Informações para Pedido
Descrição  Número da Peça
B730n (120 V)   62435704

B730dn (120 V)   62435706

Opções
Unidade de Impressão Duplex   70062501

Bandeja de Saída com Alceamento para 
500 Folhas                                                                        70062601

Terceira e Quarta Bandejas de Papel  70062701

Expansão de Memória DIMM de 512 MB2 70048502

Drive de Disco Rígido de 40 GB  70048703

Kit Flash Compacto de 512 MB  70051802

Placa I/F de Rede de 1 GB (Servidor de 
Impressão Ethernet)                                                      70052501

Suprimentos
Cartucho de Toner de Alta Capacidade 
Vida Útil Estimada – 26.000  páginas3   52123603

Serviços
Extensão de garantia balcão 12 meses  SV10000054

Extensão de garantia balcão 24 meses  SV10000055

Upgrade de garantia on site até 100km  SV20000051

Upgrade de garantia on site 12 meses 
até 100km  SV20000052

Upgrade de garantia on site 24 meses 
até 100km  SV20000053

Código para efeito de certificação
B730dn / B730n (120V)  JEA-13

Impresso no Brasil
MS16009-1110 

Lembre-se que o seu produto foi projetado para operar 
somente com suprimentos originais da OKI. 

O uso de suprimentos não originais poderá comprometer 
a performance do equipamento, possível redução da 
durabilidade de suprimentos e peças, entre outros danos 
não cobertos pela garantia.




