ES9400 MFP-serien

Når volumene er store, tidsfristene
stramme og topp kvalitet nødvendig ...
UTSKRIFT KOPIERING SKANNING

FAKS1

NETTVERK

A3+		
a
Farge/sort-hvitt		
a
Tosidig utskrift, kopiering, skanning og faks1		

a

Skriver ut A5-SRA3 og bannere, opptil 280 g/m²

a

1–30+ brukere		

a

Tilgjengelige etterbehandlingsalternativer

a
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OKIs ES9400 MFP-serie – best til jobben i alle
typer kontorer, avdelinger eller virksomheter
Er du lei av å gi avkall på høy kapasitet til
fordel for utskriftskvalitet? Eller omvendt?
Eller ønsker du å effektivisere arbeidsflyten og
dokumentadministrasjonen, samtidig som du
også ønsker en rask, robust skriver med stort
volum for daglig drift?

Kanskje du også trenger mulighetene for etterbehandling
som man ofte bare finner på mer spesialiserte modeller?
OKIs ES9400 MFP-serie gir deg alle disse funksjonene, og
takket være OKIs smart Extendable Platform (sXP) integreres
den perfekt med de eksisterende arbeidsflytene.

Velg din modell med tre enkle trinn
Trinn en

Trinn to

Trinn tre

Velg hastigheten til
skriveren

Velg skannehastighet

Velg mediehåndtering

ES9466 MFP 35spm

Fullpakket med funksjoner som forbedrer produktiviteten

RADF 73 bilder per minutt
100 arks innmating

Utformet med større arbeidsgrupper og avdelinger
i tankene, men godt innenfor rekkevidden til travle
småbedrifter også: ES9400 MFP-serien, OKIs
A3-fargemultifunksjonsenheter hever nivået for ytelse,
brukervennlighet, utskriftskvalitet og fleksibilitet.

Utskrift av små mengder

Skanning av vanlige mengder

Med høy kapasitet, fullstendige
etterbehandlingsegenskaper og betjening via
nettbrettlignende berøringsskjerm er disse enhetene
fullpakket med de nyeste funksjonene for utskrift,
kopiering, skanning, faksing og dokumentadministrasjon
for å optimalisere arbeidsflyten og sikre effektiv drift.
Omfattende mediefleksibilitet gir bedriften det som
behøves for å håndtere et stort utvalg av utskrifter,
inkludert profesjonelle plakater, hefter og bannere – og
avanserte sikkerhetsfunksjoner gjør at konfidensielle
dokumenter forblir nettopp det. Det hele gir et vell av
funksjoner – i én enhet.

ES9476 MFP 50spm

DSDF 240 bilder per minutt
300 arks innmating
LCF 3200 arks kapasitet

Skanning av store mengder

Arkmatere/oppbevaring

Trådløs LAN-modul: 46559601
Faksenhet: 46559802

Kabinett: 45588602
PFP: 46557701
LCF: 46558101
Skuffemodul: 46559901 (kun PFP)
Konvoluttskuff: 46560001 (kun PFP)

MSF: 46560401
SSF: 46560501
IF: 46560301
Jobbskiller: 46560201
Bridge Kit: 46560601

Andre alternativer
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Etterbehandler for
flerstifting – MSF
To arkskuffer / 2 250 arks
arkutkast 50 arks stifting

Etterbehandler for
ryggstifting – SSF
To arkskuffer / 2 250 arks
arkutkast 50 arks stifting
15 arks hefte

Utskrift av store mengder

Tilkoblinger

Etterbehandlingsenheter

Hulleenhet

PFP-modell 1750 ark
kapasitet

Utskrift av middels mengder

Alternativer for etterbehandling/tilbehør

Intern etterbehandler – IF
To arkskuffer / 600 arks
arkutkast 50 arks stifting

Kabinettmodell 1200 ark
kapasitet

Lomme til veiledning: 46559301
Arbeidsbrett: 46559701
Panel 10-tasters: 46559401
Kortleserholder: 46558401
Selesett for myntkontroll: 46559201

Enablere
Dataoverskriving: 45518101
IPSec: 45518401
Meta Scan: 45518201
Innebygd OCR (en lisens): 46558601
Innebygd OCR (fem lisenser): 46558701
Flerstasjonsutskrift (en lisens): 46558801
Flerstasjonsutskrift (fem lisenser): 46558901

Hulleenheter
2, 4 og svensk (IF): 45011212/3/4
2, 4 og svensk (MSF eller SSF): 45587412/3/4
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Brukervennlig
Profesjonell

Enkel berøringsbasert betjening
Betjenes ved å dra over, dra inn og ut og dra og slippe –
handlinger som er velkjente for brukere av nettbrett og
smarttelefon – brukergrensesnittet via den 9 tommers
berøringsskjermen kan enkelt tilpasses ved å endre
bakgrunnen på skjermen eller importere ikoner og
firmalogoer.

Valg av etterbehandlingsalternativer
ES9400 MFP-serien tilbyr et fullstendig utvalg av
høykapasitets etterbehandlingsfunksjoner for intern bruk
med stifting og hefting. Dette, kombinert med avansert,
knivskarp bildebehandling, gir imponerende, profesjonelle
resultater uansett hva du skriver ut.

Fleksibel
Stilig

Flerstasjonsutskrift (tilleggsutstyr)
Gir brukerne mulighet til å skrive ut
dokumenter fra en felles jobbliste på en
hvilken som helst ES9400 MFP-serie, forutsatt
at de har en bruker-PIN-kode eller et IC-kort.
Dette muliggjør pull-printing uten problemene
eller kostnadene forbundet med å installere
en server.

Unik, stilig design
Den nye ES9400 MFP-serien skiller seg ut med
sine lekre og høyglansede sorte paneler. Men
til tross for den kraftige ytelsen har den et
kompakt plasseringsvennlig design.

Avansert
Innebygd optisk tegngjenkjenning (OCR)
(tilleggsutstyr)
En innebygd OCR-enhet som automatisk
registrerer dokumenter (på opptil 16 språk)
elektronisk, hjelper bedrifter med å
digitalisere og administrere et stort antall
dokumenter.

Rask
Dobbelt så rask skanning
Funksjonen for dobbelskanning gjør at
tidkrevende skanning kan utføres med opptil
240 bilder per minutt – mer enn dobbelt
så raskt som vanlige skannehastigheter,
ideelt for bedrifter som jevnlig digitaliserer
store mengder med dokumenter. Og med en
oppvarmingstid ned mot 4,4 sekunder og
utskriftshastighet
på 50 sider per minutt blir
FTP
det minimalt med ventetid ved hastearbeid.

Enestående
Profesjonell utskriftskvalitet
All denne funksjonaliteten fås uten at man
må gi avkall på utskriftskvalitet. Enestående
oppløsning på 1200 x 1200 dpi for farge og
automatisk overlapping for å fjerne uklarhet,
noe som gir tydelig bilde og tekst.
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Åpen

Forenklet

OKIs sXP (smart Extendable Platform) for
enkel integrering
OKIs innebygde plattform sXP er en fullstendig
fleksibel og tilpassbar åpen arkitektur for
enkel integrering av dokumentarbeidsflyten.
Dette øker produktiviteten ved å gjøre det
mulig for brukerne å registrere, distribuere og
administrere dokumenter elektronisk på tvers
av en virksomhet. OKI tilbyr også kundene
SENDYS Explorer LITE-programvaren for
dokumentbehandling uten ekstra kostnad.

Felles funksjoner for enkelt oppsett
Administratorer kan synkronisere
FTP
brukeroppsett og adressebokdata på tvers
av flere ES9400-multifunksjonsenheter på
nettverket, noe som gjør installasjonen rask
og enkel.
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Beskytt virksomheten din
Ikke la sikkerhetsbekymringer forsinke arbeidsflyten. Selv bedrifter som arbeider
med sensitive data, kan arbeide raskt og effektivt, i trygg forvissning om at ES9400
MFP-serien har sikkerhetsfunksjoner som hindrer uautorisert tilgang til dokumenter:

Spesifikasjonssammendrag

ES9466 MFP
A4: 35 spm i farge/sort-hvitt,
A3: 18 spm i farge/sort-hvitt

Utskriftshastighet
Funksjon

IP Sec enabler (tilleggsutstyr)

Overvåkingsrettigheter

Tid før første utskrift

IPsec (IP Security Protocol) beskytter kommunikasjonen i
IP-laget, og gir dermed autentisert og kryptert sending av
utskriftsjobber fra skrivebordet til MFP-en.

Administratorer kan overvåke bruken av alle funksjoner
med detaljert informasjon, inkludert bruker, dato,
klokkeslett, antall sider, papirtype og jobbtype.

Utskriftsoppløsning

Dataoverskrivingssett (tilleggsutstyr)

Brukerautentisering

Sikrer at harddisken er helt fri for lesbare data. Disken
blir automatisk slettet umiddelbart etter hver jobb, slik at
uautoriserte brukere ikke kan få tilgang til dataene.

Utskriftsjobbene blir bare gjennomført med en
PIN-kode via brukergrensesnittet eller IC-kortet ved hjelp
av alternativet med innebygd kortleser. Dette sikrer at
bare autoriserte brukere har tilgang til dokumenter, og at
sensitive dokumenter ikke blir liggende uhentet.

Dette er en 128-biters standard, innebygd
krypteringsprogramvare som hindrer uautorisert tilgang til
lagrede data, selv om harddisken fysisk blir stjålet.

9-tommers (23 cm) fargeberøringsskjerm i nettbrettstil
ca. 7,8 sek i farger, 5,9 sek i sort/hvitt
600 x 600 dpi, 5-biters; 1200 x 1200 dpi,
2-biters (kun PS)

Minne/prosessor

Sikkerhet

ca. 5,7 sek i farger, 4,4 sek i sort/hvitt
600 x 600 dpi, 5-biters; 1200 x 1200 dpi,
2-biters (kun PS)

Intel 1,33 GHz Dual-Core

Harddisk
Tilkoblinger

A4: 50 spm i farge/sort-hvitt,
A3: 25 spm i farge/sort-hvitt

Utskrift, kopiering, skanning, faksing

Brukergrensesnitt

Advanced Encryption Standard (AES)

ES9476 MFP

Utskrift

Intel 1,33 GHz Dual-Core
320 GB

10/100/1000 base-T, 1 x verts-USB 2.0 foran, 1 x enhets-USB 2.0
IPv6 Phase2, IEEE2600.1, IEEE 802.1x, IPSec2, SNMPv3, SSL3/TLS HTTPS-kryptering, Sikker sletting3,
Datakryptering3, MAC-adressefiltrering, IP-adressefiltrering, Sikker utskrift

Kopiering
A4: 35 spm i farge/sort-hvitt,
A3: 18 spm i farge/sort-hvitt

A4: 50 spm i farge/sort-hvitt,
A3: 25 spm i farge/sort-hvitt

ES9466 MFP: ca. 7,8 sek i farger, 5,9 sek i sort/hvitt

ES9476 MFP: ca. 5,7 sek i farger, 4,4 sek i sort/hvitt

Kopieringshastighet
Tid før første kopi
Skanning
Format

JPEG, TIFF-Multi/Single Page, PDF-Multi/Single Page, Slim PDF, XPS-Multi/Single Page

Skannehastighet

DSDF: opptil 240 bpm (300 x 300 dpi)
RADF: opptil 73 bpm (300 x 300 dpi)
WS Scan, Skann til USB, Skann til e-post, Skann til fil (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, lokal),
Skann til e-Filing, Meta Scan (valgfri)

Skann til
Optisk skanneoppløsning

Maks. 600 x 600 dpi

Faks
Oppløsning

600 x 600 dpi

Fakshastighet
Arkhåndtering
Kabinett-modellenes
arkkapasitet (80 g/m²)

33,6 kbps --2,4 kbps (skifter automatisk til lavere hastighet)
Arkskuff 1: 550 ark; Arkskuff 2: 550 ark; Multiarkmater: 100 ark; DSDF: 300 ark eller RADF: 100 ark

Paper Feed Pedestal-modellene
(PFP-arkkapasitet (80 g/m²)

Arkskuff 1: 550 ark; Arkskuff 2: 550 ark; Arkskuff 3: 550 ark; Arkskuff 4 (tilleggsutstyr):
550 ark; Multiarkmater: 100 ark; DSDF: 300 ark eller RADF: 100 ark

Høykapasitetsmagasinmodellene (Large Capacity
Feeder, LCF) (80 g/m²)

Arkskuff 1: 550 ark; Arkskuff 2: 550 ark; Arkskuff 3: 2000 ark (kun A4); Multiarkmater: 100 ark;
DSDF: 300 ark eller RADF: 100 ark
3 200 ark på 80 g/m²

Maksimal arkkapasitet (LCD)

A4: 550 ark på 80 g/m2, A3: 300 ark på 80 g/m²

Arkutkastkapasitet (basisenhet)
Medievekt

Skuff 1/2/3/4: 60 til 256 g/m²; LCF: 64 til 105 g/m²; Multiarkmater: 52 til 280 g/m²;
DSDF (ensidig/tosidig): 35 til 209 g/m²; RADF (ensidig): 35 til 157 g/m²; RADF (tosidig): 50 til 157 g/m²;
Tosidig: 60 til 256 g/m²; Arkskuff 1: A3, A4, A5, B4, B5; Arkskuff 2/3/4: SRA3, A3, A4, A5, B4, B5;
LCF: A4; Multiarkmater: SRA3, A3, A4, A5, B4, B5, OHP.

Mediestørrelse

Støtter tilpasset størrelse: Bredde 100–305 mm, Lengde 148–1200 mm;
DSDF/RADF: A3, A4, A5; Tosidig: A3, A4, A5, B4, B5

Etterbehandling

2-utkasts innebygd etterbehandler: 600 ark;
2-utkasts etterbehandler for flerstifting: 2 250 ark;
2-utkasts etterbehandler for ryggstifting: 3 250 ark;

Tilbehør

Trådløs, LAN-modul, selesett for myntkontroll, dataoverskriving, IPSec, Meta Scan

Generelt
Lydnivå
Strømforbruk
Garanti
Mål (H x B x D)
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Ved utskrift: <71 dB(A); Ventestilling: <53 dB(A); Strømsparing: Bakgrunnsnivå
Maks: 2000 W; Dvalemodus: <1 W
1 års standard delegaranti
DSDF: 1227 x 660 (maks. 948) x 640 (maks. 761) mm
RADF: 1191 x 660 (maks. 948) x 640 (maks. 761) mm

Tonerkassetter* (33 600 sider)

Cyan: 46564703; Magenta: 46564702; Gul: 46564701

Tonerkassetter* (38 400 sider)
Eske for modul for
overskuddstoner
(120 000 sider, sort/hvitt)
(30 000 sider, farge)

Sort: 46564704

*Toner: Antall A4-sider ved 5 % dekning.

45639502
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Hvorfor OKI?

Hvorfor Executive Series?

OKI er spesialisten på skrivere for næringslivet.

Arven fra en rekke prisbelønte produkter.

Vi jobber målrettet for å hjelpe andre bedrifter til
å vokse og utvikle seg ved å legge forholdene til
rette for at de best mulig skal kunne presentere
seg gjennom den papirbaserte kommunikasjonen.
Gjennom å bygge på vår velprøvde, pålitelige
teknologi med utskrift i én omgang har vi utviklet
raske, kostnadseffektive utskriftsløsninger av høy
kvalitet som næringslivet vil ha glede av i dag og langt
inn i fremtiden.

Ved å bygge på arven fra prisbelønte produkter
fra OKI gir det eksklusive Executive Series-utvalget
av multifunksjonsprodukter og farge- og
sort/hvitt-skrivere problemfrie dokumentløsninger,
budsjettkontroll og forbedret og mer effektiv
arbeidsflyt.

Vi vet også hvor viktig pålitelighet er for kundene
våre. Derfor er alle våre produkter konstruert for å
prestere, dag etter dag, for å hjelpe til å opprettholde
effektiviteten i virksomheten og samtidig styrke
konkurransefortrinnet.

Våre utvalgte Executive Series-partnere kan gi deg
en strategi og en skreddersydd løsning som gir ro
i sinnet, full serviceoppfølging samt fordelene med
forutsigbar budsjettering.

OKI. Ingen gjør mer enn oss innen utskriftsløsninger
for bedrifter.
Hensyn til miljøet
Som en del av OKI-konsernets Charter
of Corporate Conduct evaluerer OKI
kontinuerlig innsatsen for å gi miljøvennlige løsninger
til kundene:
■	Produktene våre er designet og produsert med

tanke på å redusere påvirkningen på miljøet.
■	Et av våre strategiske mål er å øke mengden

maskinvareprodukter og forbruksvarer som
resirkuleres.
■	Vi føler oss ansvarlige for å drive virksomheten
på en miljøvennlig måte og bidra til bevaring og
aktiviteter innenfor våre lokalsamfunn.

Energy Star
Skriverne og MFP-ene våre har oppnådd
Energy Star ved å bidra til å fjerne
energiavfall gjennom spesielt energieffektive
designer. De bruker mindre energi til å utføre vanlige
oppgaver. Når de ikke brukes, aktiverer de automatisk
en strømsparingsmodus, og produktfunksjoner som
tosidig utskrift bidrar ytterligere til å redusere
energi- og papirforbruket.

OKIs Green Leaf-symbol, som finnes på alle
produkter og all emballasje, representerer vårt
totale engasjement for innsamling, resirkulering og
miljøvennlige prosesser.

OKI EUROPE (NORDIC)
Herstedoestervej 27,
2620 Albertslund,
Denmark
TEL: +45 43 666 500
OKI EUROPE (NORDIC)
Box 1193, 164 26 KISTA,
Sweden
TEL: +46 (0)8-634 37 00
Skann her for å finne ut mer

Faks er valgfritt
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