ES9400-monitoimilaitesarja

Kun tulostusmäärät ovat suuria, aikataulut
tiukkoja ja tarvitaan huippulaatua…
TULOSTUS

KOPIOINTI SKANNAUS

FAKSI1

VERKKO

A3+

a

Väri/mustavalkoinen

a

Kaksipuolinen tulostus, kopiointi, skannaus, faksaus

1

a

Tulostaa kokoja A5–SRA3 ja bannereita, jopa 280 g/m:n painoon asti a
1–30+ käyttäjää

a

Saatavana viimeistelyvaihtoehtoja

a
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OKIn ES9400-monitoimilaitesarja – paras
valinta kaikkiin toimistoihin, kaikille
osastoille ja jokaiselle alalle
Oletko kyllästynyt tinkimään kapasiteetista, kun
tarvitset laadukkaita tulosteita? Harmittaako,
että laatu kärsii, kun tulostettavaa on paljon?
Vai haluatko kenties virtaviivaistaa tulostukseen
liittyviä työnkulkuja ja asiakirjojen hallintaa
ja tarvitset nopean ja kestävän tulostimen
suurten erien tulostamiseen osana päivittäistä
liiketoimintaa?

Tarvitsetko myös viimeistelymahdollisuuksia, jotka sisältyvät
tavallisesti vain erikoismalleihin?
OKIn ES9400-monitoimilaitesarja tarjoaa kaiken tämän ja
mukautuu täydellisesti yrityksesi nykyisiin työnkulkuihin
OKIn sXP-käyttöalustan (smart Extendable Platform)
ansiosta.

Paljon ominaisuuksia tuottavuuden tehostamiseen

Kolme vaihetta mallin valintaan
Vaihe yksi

Vaihe kaksi

Vaihe kolme

Valitse
tulostusmoottorin
nopeus

Valitse
skannausnopeus

Valitse materiaalien
käsittely

ES9466-monitoimilaite:
35 sivua minuutissa

RADF: 73 asiakirjaa
minuutissa, 100 arkin syöttö

OKIn kopiokoneisiin perustuva A3-värimonitoimilaitteiden
sarja ES9400 on suunniteltu suuria työryhmiä ja osastoja
silmällä pitäen, mutta se ei suinkaan ole pienten
yritysten tavoittamattomissa. Se nostaa suorituskyvyn,
helppokäyttöisyyden, tulostuslaadun ja joustavuuden
aivan uudelle tasolle.

Pieni tulostusmäärä

PFP: 1 750 arkin kapasiteetti
Tavallinen skannausmäärä

Suuri kapasiteetti, kattavat viimeistelymahdollisuudet ja
tablettia muistuttava kosketusnäyttö – näissä laitteissa
on kaikki uusimmat ominaisuudet tulostusta, kopiointia,
skannausta, faksausta ja asiakirjojen hallintaa varten,
jotta työnkulut voidaan optimoida ja toiminta sujuu
tehokkaasti. Monipuolisen materiaalin käsittelyn
ansiosta monitoimilaitteet suoriutuvat kaikenlaisista
tulostustöistä, kuten laadukkaista julisteista, esitteistä ja
bannereista. Lisäksi edistykselliset suojausominaisuudet
takaavat, että luottamukselliset asiakirjat myös säilyvät
luottamuksellisina. Yhteen pienikokoiseen laitteeseen
mahtuu valtavasti ominaisuuksia.

ES9476-monitoimilaite:
50 sivua minuutissa

DSDF: 240 asiakirjaa
minuutissa, 300 arkin syöttö

Suuri skannausmäärä

Paperinsyöttölaitteet/säilytysjärjestelmät

Langaton LAN-moduuli: 46559601
Faksi: 46559802

Kaappi: 45588602
PFP: 46557701
LCF: 46558101
Laatikkomoduuli: 46559901 (vain PFP)
Kirjekuorilaatikko: 46560001 (vain PFP)

MSF: 46560401
SSF: 46560501
IF: 46560301
Työnerotin: 46560201
Siltaussarja: 46560601

Muut lisävarusteet
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Moninidontaviimeistelijä
2 lokeroa / 2 250 arkkia,
50 arkin nidonta

Satulanidontaviimeistelijä
2 lokeroa / 2 250 arkkia,
50 arkin nidonta,
15-sivuinen vihko

Suuri tulostusmäärä

Liitännät

Viimeistelijät

Rei'ittäjäyksikkö

Keskisuuri tulostusmäärä

LCF: 3 200 arkin kapasiteetti

Viimeistelyvaihtoehdot/lisälaitteet (tilausnumero)

Sisäinen viimeistelijä
2 lokeroa / 600 arkkia,
50 arkin nidonta

Kaappi: 1 200 arkin
kapasiteetti

Ohjekirjatasku: 46559301
Työlokero: 46559701
Ohjauspaneeli: 46559401
Kortinlukijan pidike: 46558401
Lukulaitteen kiinnityssarja: 46559201

Enablerit
Tietojen päällekirjoitus: 45518101
IPSec: 45518401
Meta Scan: 45518201
Embedded OCR (1 lisenssi): 46558601
Embedded OCR (5 lisenssiä): 46558701
Multi-Station Print (1 lisenssi): 46558801
Multi-Station Print (5 lisenssiä): 46558901

Rei'ittäjäyksiköt
2, 4 ja ruotsalainen (IF): 45011212/3/4
2, 4 ja ruotsalainen (MSF tai SSF): 45587412/3/4
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Virtaviivaista
Ammattimainen
Useita viimeistelyvaihtoehtoja
ES9400-monitoimilaitesarja tarjoaa suurille erille
sopivat viimeistelyvaihtoehdot: sisäisen viimeistelyn,
nidonnan ja vihkojen valmistuksen. Nämä toiminnot
yhdistettynä edistyneeseen äärimmäisen tarkkaan
kuvankäsittelytekniikkaan takaavat vaikuttavat ja
ammattimaiset tulokset, mitä tahansa tulostatkin.

Kosketuskäyttö
Käyttöliittymää hallitaan 9-tuumaisessa
kosketusnäytössä tableteista ja älypuhelimista tutuilla
sipaisu-, nipistys- ja veto ja pudotus -komennoilla.
Lisäksi sitä voidaan mukauttaa vaihtamalla näytön
taustakuvaa tai tuomalla kuvakkeita ja yrityksen logoja.

Joustava
Tyylikäs

Multi Station Print (lisäominaisuus)
Tämän toiminnon ansiosta käyttäjät voivat
tulostaa asiakirjoja jaetusta työluettelostaan
millä tahansa ES9400-sarjan monitoimilaitteella
käyttämällä omaa PIN-koodiaan tai IC-korttia.
Se mahdollistaa Pull-Printing-tulostuksen ilman
palvelimen asennuksesta aiheutuvaa vaivaa tai
kustannuksia.

Ainutlaatuinen virtaviivainen muotoilu
Uusi ES9400-monitoimilaitesarja erottuu
edukseen virtaviivaisen muotoilunsa ja
kiiltävien mustien paneeliensa ansiosta.
Vaikka sarjan laitteet ovat järeitä, ne ovat
pienempiä ja huomattavasti kevyempiä kuin
vastaavat monitoimilaitteet.

Edistyksellinen
Sisäinen optinen merkkientunnistus (OCR)
(lisäominaisuus)
Sisäinen OCR-tekniikka helpottaa yritysten
digitointiprosesseja, kun digitoitavia ja
hallittavia asiakirjoja on paljon. Se käsittelee
asiakirjat elektronisesti jopa 16 kielellä.

Nopea
Kaksi kertaa nopeampi skannaus
Kaksoisskannaustoiminnon ansiosta
skannausnopeus on 240 kuvaa minuutissa,
eli yli kaksi kertaa tavallista nopeampi. Se
hyödyttää etenkin yrityksiä, jotka käyttävät
paljon aikaa asiakirjojen digitointiin.
Laitetta ei myöskään tarvitse odotella, sillä
sen lämpenemisaika on alle 12 sekuntia ja
tulostusnopeus
on jopa 50 sivua minuutissa.
FTP

Huippulaatua
Ammattimainen tulostuslaatu
Saat kaikki nämä toiminnot tulostuslaadusta
tinkimättä. Upeaa 1200 x 1200 dpi:n
tulostuslaatua tehostavat väritulosteiden ohut
rivikäsittely ja automaattinen lihotus, jotka
estävät kuvien sumentumista ja parantavat
tekstin selkeyttä.
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Avoin

Yksinkertaista

Helppo integrointi OKIn sXP-alustan
(smart Extendable Platform) avulla
OKIn sXP-alusta on erittäin joustava ja
täysin mukautettava avoin arkkitehtuuri
asiakirjatyönkulkujen yksinkertaiseen
integrointiin. Se tehostaa tuottavuutta, sillä
sen ansiosta käyttäjät voivat tallentaa, jaella ja
hallita yrityksen asiakirjoja sähköisesti. Lisäksi
OKI tarjoaa asiakkailleen SENDYS Explorer
LITE -ohjelmiston asiakirjojen hallintaan ilman
erillistä maksua.

Jaetut toiminnot helpottavat määritystä
Järjestelmänvalvojat voivat synkronoida
FTP
käyttäjämääritykset ja osoitekirjan tiedot
useisiin samaan verkkoon kuuluviin
ES9400-monitoimilaitteisiin, joten määritys
sujuu nopeasti ja helposti.
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Liiketoiminnan suojaaminen
Älä anna tietoturvahuolien hidastaa työnkulkua. Arkaluonteisiakin tietoja käsittelevät
yritykset voivat voimia nopeasti ja tehokkaasti, sillä ES9400-monitoimilaitesarjan
suojausominaisuudet estävät asiakirjojen luvattoman käytön:

Teknisten tietojen
yhteenveto

ES9466 MFP

Tulostusnopeus

A4: 35 s/min väri/mustavalko,
A3: 18 sivua/min väri/mustavalko

Toiminto

IPsec Enabler (lisätoiminto)
IPsec (IP Security Protocol) suojaa tiedonsiirtoa IP-tasolla
mahdollistamalla tulostustöiden todennetun ja salatun
lähetyksen tietokoneesta monitoimilaitteeseen.

Seurantaoikeudet
Järjestelmänvalvojat voivat seurata kaikkien toimintojen
käyttöä. Yksityiskohtaisista tiedoista näkyvät käyttäjä,
päivämäärä, aika, sivumäärä, paperityyppi ja tulostustyön
tyyppi.

Tietojen päällekirjoitussarja (lisätoiminto)
Varmistaa, että kiintolevyasemassa ei ole luettavia tietoja.
Asema tyhjennetään automaattisesti kunkin työn jälkeen,
joten luvattomat käyttäjät eivät pysty palauttamaan
tietoja.
AES (Advanced Encryption Standard)
Tämä on 128-bittiseen standardiin perustuva sisäinen
salausohjelmisto, joka estää luvattoman pääsyn
tallennettuihin tietoihin siinäkin tapauksessa, että
fyysinen kiintolevyasema varastetaan.

ES9476 MFP

Tulostus

Tulostus, kopiointi, skannaus, faksaus

Käyttöliittymä
1. sivun tulostusaika
Tulostustarkkuus

A4: 50 s/min väri/mustavalko,
A3: 22 värisivua ja 22 mustavalkosivua minuutissa

9 tuuman (23 cm) tablettia muistuttava värikosketusnäyttö.
värisivu 7,8 sekunnissa ja mustavalkosivu 5,9 sekunnissa

värisivu 5,7 sekunnissa ja mustavalkosivu 4,4 sekunnissa

600 x 600 dpi, 5-bittinen; 1200 x 1200 dpi,
2-bittinen (vain PS)

600 x 600 dpi, 5-bittinen; 1200 x 1200 dpi,
2-bittinen (vain PS)

Muisti/suoritin

Intel 1,33 GHz Dual Core

Intel 1,33 GHz Dual Core

Kiintolevyasema

320 Gt

Liitännät

Käyttäjän todennus

Turvallisuus

Tulostustyöt voidaan vapauttaa vain PIN-koodilla
käyttöliittymän kautta tai IC-kortilla laitteen kortinlukijan
avulla. Näin asiakirjat eivät päädy muiden kuin
valtuutettujen käyttäjien haltuun, eivätkä arkaluonteiset
asiakirjat jää odottamaan tulostelokeroon.

Kopiointi
Kopiointinopeus
1. sivun kopiointiaika

10/100/1000baseT, 1 x USB 2.0 (isäntä, edessä), 1 x USB 2.0 (laite)
IPv6 Phase2, IEEE2600.1, IEEE 802.1x, IPSec2, SNMPv3, SSL3/TLS HTTPS-salaus, Secure Erase3,
tietojen salaus3, MAC-osoitteen suodatus, IP-osoitteen suodatus, Secure Print
A4: 35 s/min väri/mustavalko,
A3: 18 sivua/min väri/mustavalko

A4: 50 s/min väri/mustavalko,
A3: 22 värisivua ja 22 mustavalkosivua minuutissa

ES9466-monitoimilaite: värisivu 7,8 sekunnissa ja
mustavalkosivu 5,9 sekunnissa

ES9476-monitoimilaite: värisivu 5,7 sekunnissa ja
mustavalkosivu 4,4 sekunnissa

Skannaus
Muoto

JPEG, TIFF (usean/yhden sivun käsittely), PDF (usean/yhden sivun käsittely), Slim PDF, XPS (usean/yhden sivun käsittely)
DSDF: enintään 240 kuvaa/min (300 x 300 dpi)
RADF: enintään 73 kuvaa/min (300 x 300 dpi)

Skannausnopeus
Skannaus

WS Scan, skannaus USB-asemaan, skannaus sähköpostiin, skannaus tiedostoon (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, paikallinen),
skannaus sähköiseen arkistointiin, Meta Scan (valinnainen)

Optinen skannaustarkkuus

enintään 600 x 600 dpi

Faksi
Tulostustarkkuus

600 x 600 dpi

Nopeus

33,6 kb/s – 2,4 Kb/s (automaattinen nopeudenvähennys)

Paperin käsittely
Kaapin paperikapasiteetti (80 g/m2)
Paperinsyöttöjalustan (PFP)
paperikapasiteetti (80 g/m2)

Lokero 1: 550 arkkia, Lokero 2: 550 arkkia, Monitoimialusta: 100 arkkia; DSDF: 300 arkkia, RADF: 100 arkkia
Lokero 1: 550 arkkia, Lokero 2: 550 arkkia, Lokero 3: 550 arkkia, Valinnainen lokero 4: 550 arkkia (laatikkomoduuli),
Monitoimialusta: 100 arkkia; DSDF: 300 arkkia, RADF: 100 arkkia

Suuren kapasiteetin
arkinsyöttölaite (LCF; 80 g/m2)

Lokero 1: 550 arkkia, Lokero 2: 550 arkkia, Lokero 3: 2 000 arkkia (vain A4),
Monitoimialusta: 100 arkkia; DSDF: 300 arkkia, RADF: 100 arkkia

Enimmäispaperikapasiteetti

3 200 arkkia (80 gm²)
A4: 550 arkkia (80 g/m2); A3: 300 arkkia (80 g/m2)

Tulostuksen paperikapasiteetti
Tulostusmateriaalin paino

Lokero 1/2/PFP/Laatikkomoduuli: 60–256 g/m2; LCF: 64–105 g/m2; Monitoimialusta: 52–280 g/m2;
DSDF (yksi-/kaksipuolinen): 35–209 g/m2; RADF (yksipuolinen): 35–157 g/m2; RADF (kaksipuolinen): 50–157 g/m2;
Kaksipuolinen: 60–256 g/m2; Lokero 1: A3, A4, A5, B4, B5, Lokero 2/PFP/Laatikkomoduuli: SRA3, A3, A4, A5, B4, B5;
LCF: A4; Monitoimialusta: SRA3, A3, A4, A5 B4, B5, OHP.

Materiaalin koko
Viimeistely
Lisävarusteet

Tukee mukautettuja kokoja: leveys 100–305 mm, pituus 148–1 200 mm;
DSDF/RADF: A3, A4, A5; kaksipuolinen: A3, A4, A5, B4, B5
2 lokeron sisäinen viimeistelijä: 600 arkkia;
2 lokeron moninidontaviimeistelijä: 2 250 arkkia;
2 lokeron satulanidontaviimeistelijä: 3 250 arkkia;
langaton, LAN-moduuli, tietojen päällekirjoitus, IPSec, Meta Scan

Yleinen
Melutaso
Virrankulutus
Takuu
Mitat (K x L x S)

Enintään: 2 000 W, lepotila: <1 W
Vakio-osien takuu 1 vuosi
DSDF: 1227 x 660 (enint. 948) x 640 (enint. 761) mm
RADF: 1191 x 660 (enint. 948) x 640 (enint. 761) mm

Väriainekasetit* (33 600 sivua)

Syaani: 46564703, Magenta: 46564702, Keltainen: 46564701

Väriainekasetit* (38 400 sivua)

Musta: 46564704

Hukkavärirasia
(120 000 sivua, mustavalko)
(30 000 sivua, väri)
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Käytön aikana: <71 dB(A); valmiustilassa: <53 dB(A); virransäästötilassa: taustakohinataso

*Väriaine: A4-sivujen määrä, kun peitto on 5 %.

45639502

7

Miksi valitsisit OKIn?

Miksi valitsisit Executive Series -sarjan tuotteen?

OKI on yritystulostuksen ammattilainen.

Palkittujen tuotteiden pitkät perinteet.

Tavoitteenamme on auttaa yrityksiä kasvamaan
tarjoamalla niille painoviestinnän työkalut, joiden
avulla voidaan tehdä paras mahdollinen vaikutus.
Olemme kehittäneet erinomaiseksi todettuun,
luotettavaan single-pass-tekniikkaamme perustuvia
nopeita, korkealaatuisia ja kustannustehokkaita
tulostusratkaisuja, jotka hyödyttävät yrityksiä nyt ja
tulevaisuudessa.

Ainutlaatuiset Executive Series -sarjan
monitoimilaitteet, väritulostimet ja
mustavalkotulostimet on kehitetty OKIn palkittujen
tuotteiden pohjalta. Niiden avulla voit hallita
asiakirjaratkaisuja, suunnitella kustannuksia ja
tehostaa työnkulkua.

Tiedämme, kuinka tärkeää luotettavuus on
asiakkaillemme. Niinpä kaikki tuotteemme on
rakennettu toimimaan luotettavasti ja tehokkaasti
päivittäisessä käytössä ja tarjoamaan yrityksille
kilpailuetua.

Valitut Executive Series -kumppanimme tarjoavat
sinulle sopivan tulostusstrategian ja räätälöidyn
ratkaisun, jonka täysin huolletut tuotteet ja
kustannusten ennakoinnin edut takaavat, että voit olla
rauhallisin mielin.

OKI. Yritystulostuksen edelläkävijä.

Ympäristö
Tarjotakseen asiakkailleen
ympäristöystävällisiä ratkaisuja OKI
tarkastaa toimintatapansa säännöllisesti
OKI Groupin yritysetiikan peruskirjan mukaisesti:
■	Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia

tuotteidemme suunnittelu- ja valmistusvaiheissa.
■	Kierrätyskelpoisten laitteiden ja tarvikkeiden

osuuden lisääminen kuuluu keskeisiin strategisiin
tavoitteisiimme.
■	Kannamme vastuumme, toimimme
ympäristöystävällisellä tavalla ja osallistumme
luonnonsuojeluun paikallisyhteisötasolla.

Energy Star
Tulostimemme ja monitoimilaitteemme
ovat ansainneet Energy Star -sertifikaatin
niiden erittäin energiatehokkaiden ja virrankulutusta
minimoivien ratkaisujensa ansiosta. Ne suoriutuvat
normaaleista toimenpiteistä erittäin pienellä
virrankulutuksella. Laitteet siirtyvät automaattisesti
virransäästötilaan, kun niitä ei käytetä. Lisäksi
niiden ominaisuudet, kuten kaksipuoleinen tulostus,
pienentävät energian- ja paperinkulutusta.

Kaikista tuotteista ja pakkauksista löytyvä OKIn vihreä
lehtisymboli kuvaa sitoutumistamme materiaalien
talteenottoon, kierrätykseen ja ympäristönsuojeluun
liittyviin prosesseihin.

OKI EUROPE (NORDIC)
Herstedoestervej 27,
2620 Albertslund,
Denmark
TEL: +45 43 666 500

Skannaa tämä, kun haluat lisätietoja

Faksi on lisävaruste
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