ES9400 MFP-serien

När volymerna är höga, leveranstiderna korta
och utskrifter av högsta kvalitet behövs ...
UTSKRIFT KOPIERA

SKANNA

FAX1

NÄTVERK

A3+
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Färg och svartvitt
Dubbelsidig utskrift, kopiera, skanna, faxa

a
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Skriver ut A5-SRA3 och banderoller, upp till 280 g/m

a

1–30+ användare

a

Alternativ för efterbehandling tillgängliga

a
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OKIs ES9400 MFP-serien – är bäst lämpad för
jobbet på alla kontor, avdelningar eller företag
Är du trött på att behöva offra hög volymkapacitet
för utskriftskvalitet? Eller tvärtom? Eller
vill du effektivisera ditt utskriftsflöde och
dokumenthantering, men vill även ha en snabb
och robust högvolymskrivare för den dagliga
verksamheten?

Kanske behöver du även kapacitet för efterbehandling som
ofta bara finns på mer specialiserade modeller?
OKIs ES9400 MFP-serie erbjuder alla dessa funktioner och
tack vare OKIs smart Extendable Platform (sXP) integreras de
perfekt i dina befintliga arbetsflöden.

Har de senaste funktionerna för att höja produktiviteten

Välj din modell i 3 enkla steg
Steg 1

Steg 2

Steg 3

Välj skrivarens
motorhastighet

Välj
skanningshastighet

Välja
mediehantering:

ES9466 MFP 35 sid./min

RADF 73 sidor per minut,
volym på 100 ark

ES9400 MFP-serien är OKIs A3-kopiatorbaserade
MFP-färgenheter och de är konstruerade med större
arbetsgrupper och avdelningar i åtanke, men lämpar sig
även för hektiska kontor på småföretag. Dessa enheter
höjer standarden för prestanda, användarvänlighet,
utskriftskvalitet och flexibilitet.

Låg utskriftsvolym

PFP 1 750 arks kapacitet
Standard skanningsvolym

Dessa enheter har hög volymkapacitet, fullständig
kapacitet för efterbehandling och pekskärm, så de är
förpackade med de senaste funktionerna för utskrift,
kopiering, skanning, faxning och dokumenthantering för
att optimera arbetsflöden och se till att verksamheten
flyter på utan problem. Stor mediaflexibilitet ger dig
möjlighet att hantera ett stort antal utskrifter internt,
inklusive mycket professionella affischer, broschyrer och
banderoller – och de avancerade säkerhetsfunktionerna
ser till att konfidentiella dokument förblir konfidentiella.
Den tillför en rad olika funktioner – allt i en kompakt
enhet.

ES9476 MFP 50 sid./min

DSDF 240 sidor per
minut, volym på 300 ark
Medelhög utskriftsvolym

LCF 3 200 arks kapacitet

Hög skanningsvolym

Efterbehandlingsalternativ/tillbehör (artikelnummer)

Pappersmatare/förvaring

Trådlös LAN-modul: 46559601
Faxenhet: 46559802

Underskåp: 45588602
PFP: 46557701
LCF: 46558101
Magasinmodul: 46559901 (endast PFP)
Kuvertmagasin: 46560001 (endast PFP)

MSF: 46560401
SSF: 46560501
IF: 46560301
Jobbseparator: 46560201
Bryggsats: 46560601

Andra alternativ
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Hålslagningsenhet

Multiefterbehandlare
med häftenhet
2 fack/2 250 ark,
50-arks häftning

Sadelvikningsfinisher
2 fack/2 250 ark,
50-arks häftning,
häfte med 15 ark

Hög utskriftsvolym

Anslutning

Efterbehandlingsenheter

Inbyggd efterbehandling
2 fack/600 ark,
50-arks häftning

Underskåp 1 200 arks
kapacitet

Manual Pocket: 46559301
Arbetsfack: 46559701
Nyckel till panel 10: 46559401
Hållare för kortläsare: 46558401
Kablagesats för myntstyrenhet: 46559201

Aktiverare
Skriva över data: 45518101
IPSec: 45518401
Meta-skanning: 45518201
Embedded OCR (1 licens): 46558601
Embedded OCR (5 licens): 46558701
Flerstationsutskrift (1 licens): 46558801
Flerstationsutskrift (5 licens): 46558901

Hålslagning
2, 4 och svenska (IF): 45011212/3/4
2, 4 och svenska (MSF eller SSF): 45587412/3/4
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Effektiviserad
Professionellt utseende

Använd med en knapptryckning
Enheten används genom att du sveper, nyper in och
ut samt drar och släpper – åtgärder som är bekanta
för användare av surfplattor och smartphones.
Användargränssnittet på 9-tums pekskärmen kan
enkelt anpassas genom att ändra skärmbakgrunden
eller importera ikoner och företagslogotyper.

Välj mellan efterbehandlingsalternativ
ES9400 MFP-serien erbjuder fullständiga
efterbehandlingsalternativ med hög kapacitet, som t.ex.
intern efterbehandling, efterbehandling för häftning
och efterbehandling för häften. Detta kombinerat med
avancerad och knivskarp bildbehandling ger imponerande
och professionella resultat, oavsett vad du skriver ut.

Flexibel
Elegant

Flerstationsutskrift (tillval)
Gör det möjligt för användare att skriva ut
sina dokument från en gemensam arbetslista
på enheter i ES9400 MFP-serien, förutsatt att
de har en användar-PIN-kod eller ett IC-kort.
Det gör att du kan skriva ut utan att behöva
installera en server.

Unik och snygg design
Den nya ES9400 MFP-serien sticker ut med
sina snygga, svarta högglanspaneler. Trots att
enheten är relativt tung är den mer kompakt
och väger betydligt mindre än jämförbara
MFP-enheter.

Avancerad
Inbäddad optisk teckenigenkänning (OCR)
(tillval)
En inbäddad OCR hjälper företag att
digitalisera och hantera ett stort antal
dokument och det skannar automatiskt
dokument (på upp till 16 språk) elektroniskt.

Snabb
Dubbelt så snabb som skanning
En dubbelskanningsfunktion innebär att
tidskrävande skanning kan utföras vid upp till
240 sidor per minut – det är mer än dubbelt
så snabbt som vanliga skanningshastigheter,
vilket är idealisk för företag som regelbundet
digitaliserar stora dokumentvolymer. Och
med en uppvärmningstid på mindre än
12 sekunder
och utskriftshastigheter på
FTP
50 sidor per minut är väntetiden minimal för
brådskande arbete.

Enastående
Professionell utskriftskvalitet
Du får alla dessa funktioner utan att
behöva offra utskriftskvalitet. Enastående
1200 x 1200 dpi kompletteras med
tunnlinjebehandling för färg och automatisk
svällning för att eliminera oskärpa för bildoch textklarhet.
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Öppen
OKIs sXP (smart Extendable Platform)
för enkel integrering
OKIs inbyggda plattform sXP är en helt flexibel
och anpassningsbar öppen arkitektur för
enkel integrering av arbetsflöden. Detta ökar
produktiviteten genom att tillåta användare att
elektroniskt skanna, distribuera och hantera
dokument över ett företag. OKI erbjuder även
kunderna dokumenthanteringsprogrammet
SENDYS Explorer LITE utan extra kostnad.

Förenklad
Delade funktioner för enkel konfiguration
Administratörer kan synkronisera
FTP
användarinställningar och adressboksdata
över flera ES9400 MFP-enheter på deras
nätverk, vilket gör installationen snabb och
enkel.
5

Skydda verksamheten
Låt inte säkerhetsbekymmer sakta ned arbetsflödet. Även företag som arbetar med
känsliga data kan arbeta snabbt och produktivt eftersom ES9400 MFP-serien har
säkerhetsfunktioner som förhindrar obehörig åtkomst till dokument:

Specifikationssammanfattning

ES9466 MFP

ES9476 MFP

Utskrift
A4: 35 sid/min i färg och svartvitt,
A3: 18 sid./min i färg/svartvitt

Utskriftshastighet
Funktion

IP Sec enabler (tillval)

Övervakar behörigheter

IPsec (IP-säkerhetsprotokoll) skyddar kommunikation i
IP-skiktet och tillhandahåller autentiserad och krypterad
inlämning av utskriftsjobb från datorn till MFP-enheten.

Administratörer kan övervaka användningen av alla
funktioner med detaljerad information, inklusive användare,
datum, tid, antal sidor, typ av papper och typ av jobb.

Dataöverskrivningssats (tillval)

Användarautentisering

Säkerställer att hårddisken är helt tom på läsbara data.
Hårddisken raderas automatiskt omedelbart efter varje jobb
och förhindrar att data återvinns av obehöriga användare.

Utskriftsjobb släpps endast med en PIN-kod via
användargränssnittet eller IC-kortet med den inbyggda
kortläsaren. Detta säkerställer att endast behöriga
användare har tillgång till dokument och att känsliga
dokument hämtas.

Skriv ut, Kopiera, Skanna, Faxa

Användargränssnitt

9-tums (23 cm) surfplatteliknande pekskärm i färg

Tid till första utskrift

7,8 sekunder i färg, 5,9 sekunder i svartvitt

5,7 sekunder i färg, 4,4 sekunder i svartvitt

Utskriftsupplösning

600 x 600 dpi, 5 bitar, 1 200 x 1 200 dpi, 2 bitar (endast PS)

600 x 600 dpi, 5 bitar, 1 200 x 1 200 dpi, 2 bitar (endast PS)

Intel 1,33 GHz Dual-Core

Intel 1,33 GHz Dual-Core

Minne/processor
Hårddisk

320GB

Anslutning

Advanced Encryption Standard (AES)
Det här är ett inbyggt krypteringsprogram med en 128-bitars
standard som förhindrar obehörig åtkomst till lagrade data,
även om hårddisken är fysiskt stulen.

A4: 50 sid/min i färg och svartvitt,
A3: 25 sid./min i färg/svartvitt

Säkerhet

10/100/1000baseT, 1 x värd-USB 2.0 på framsidan, 1 x enhets-USB 2.0
IPv6 Phase2, IEEE2600.1, IEEE 802.1x, IPSec2, SNMPv3, SSL3/TLS HTTPS-kryptering, Secure Erase3, Data Encryption3,
MAC-adressfiltrering, IP-adressfiltrering, Secure Print

Kopiering
Kopieringshastighet

A4: 35 sid/min i färg och svartvitt,
A3: 18 sid./min i färg/svartvitt

A4: 50 sid/min i färg och svartvitt,
A3: 25 sid./min i färg/svartvitt

Tid till första utskrift

ES9466 MFP: 7,8 sekunder i färg, 5,9 sekunder i svartvitt

ES9476 MFP: 5,7 sekunder i färg, 4,4 sekunder i svartvitt

Skanning
Format

JPEG, TIFF PDF, Slim PDF, XPS (ensidiga och flersidiga dokument)
DSDF: Upp till 240 bilder/minut (300 × 300 dpi)
RADF: Upp till 73 bilder/minut (300 × 300 dpi)

Skanningshastighet

WS skanning, skanna till USB, skanna till e-post, skanna till fil (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, lokal),
skanna till e-arkivering, Meta-skanning (tillval)

Skanna till:
Optisk skanningsupplösning

Max. 600 x 600 dpi

Fax
Upplösning

600 x 600 dpi

Faxhastighet

33,6 kbit/s --2,4 kbit/s (automatic fallback)

Pappershantering
Papperskapacitet för underskåp
(80g/m2)

Fack 1: 550 ark; Fack 2: 550 ark; Multifunktionsfack: 100 ark; DSDF: 300 ark eller RADF: 100 ark

Pappersmatningskassetter
(PFP papperskapacitet (80 g/m2)

Fack 1: 550 ark; Fack 2: 550 ark; Fack 3: 550 ark; (Tillval) Fack 4: 550 ark (magasinmodul);
Multifunktionsfack: 100 ark; DSDF: 300 ark eller RADF: 100 ark

Högkapacitetsmagasin (LCF)
(80 g/m2)

Fack 1: 550 ark; Fack 2: 550 ark; Fack 3: 2 000 ark (endast A4);
Multifunktionsfack: 100 ark; DSDF: 300 ark eller RADF: 100 ark

Max. papperskapacitet

3 200 ark 80 g/m2

Pappersutmatningskapacitet

Mediavikt

A4: 550 ark 80 g/m2;A3: 300 ark 80 g/m2
Fack 1/2/PFP/magasinmodul: 60 till 256 g/m2, LCF: 64 till 105 g/m2; Multifunktionsfack: 52 till 280 g/m2;
DSDF (enkelsidig/dubbelsidig): 35 till 209 g/m2, RADF (enkelsidigt): 35 till 157g/m2, RADF (dubbelsidigt): 50 till 157 g/m2;
Duplex: 60 till 256 g/m2; fack 1: A3, A4, A5, B4, B5; Fack 2/PFP/magasinmodul: SRA3, A3, A4, A5, B4, B5;
LCF: A4; Multifunktionsfack: SRA3, A3, A4, A5, B4, B5, OHP.

Mediestorlek

Efterbehandling
Tillbehör

Stöd för anpassad storlek: Bredd 100-305mm x Längd 148-1200mm;
DSDF/RADF: A3, A4, A5; Dubbelsidigt: A3, A4, B4, A5, B5.
2-facks Inner finisher: 600 ark;
Multipositionsefterbehandlare med 2 fack: 2 250 ark;
Sadelhäftningsefterbehandlare med 2 fack: 3 250 ark;
Trådlös, LAN-modul, dataöverskrivning, IPSec, Meta-skanning

Allmänt
Ljud
Strömförbrukning
Garanti
Mått (H x B x D)
Tonerpatron* (33 600 sidor)
Tonerpatroner* (38, 400 sidor)
Spilltonerbehållare
(120 000 sidor i svartvitt)
(30 000 sidor i färg)
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*Toner: Antal A4-sidor vid 5 % täckning

Drift: <71dB(A), Vänteläge: <53dB(A); Energisparläge: Bakgrundsnivå
Max: 2 000 W Viloläge: <1W
1 års garanti för standarddelar
DSDF: 1227 x 660 (max 948) x 640 (max 761) mm
RADF: 1191 x 660 (max 948) x 640 (max 761) mm
Cyan: 46564703, Magenta: 46564702, Gul: 46564701
Svart: 46564704
45639502
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Varför OKI?

Varför Executive-serien?

OKI är specialister på kontorsskrivare.

En tradition av prisbelönta produkter.

Vårt mål är att hjälpa andra företag att växa genom att
göra det möjligt för dem att göra bästa möjliga intryck
med sin tryckta kommunikation. Med hjälp av vår väl
beprövade, driftsäkra single-pass-teknik utvecklar
vi snabba, högkvalitativa och kostnadseffektiva
utskriftslösningar för såväl dagens som framtidens
företag.

OKIs exklusiva Executive-serie är resultatet
av en lång tradition av prisbelönta produkter.
Multifunktionsenheterna, de svartvita skrivarna och
färgskrivarna i serien är bekymmersfria lösningar för
produktion av proffsiga färgdokument som dessutom
ger större budgetmässig kontroll och effektiviserar
arbetsflödet.

Vi är också väl medvetna om hur viktig driftsäkerheten
är för kunderna. Våra produkter är byggda för flitig
användning dag efter dag, vilket gör det lättare
att bibehålla verksamhetens effektivitet och
konkurrenskraft.

Våra utvalda Executive-seriepartners tillhandahåller
en strategisk, skräddarsydd skrivarlösning med
produkter som omfattas av heltäckande service och
dessutom gör utskriftsbudgeten mer förutsägbar.

OKI. Med våra företagsskrivare får du mer gjort!
Tänk på miljön
Som en del av OKIs Charter of Corporate
Conduct, granskas kontinuerligt
företagets strävan efter att tillhandahålla miljömässigt
ansvarsfulla lösningar till kunderna:
■	Våra produkter är utformade och tillverkade med

avsikten att minimera inverkan på miljön.
■	Att öka den mängd av våra hårdvaruprodukter och

förbrukningsmaterial som återvinns är ett av våra
strategiska mål.
■	Vi känner ett ansvar för att bedriva vår
affärsverksamhet på ett miljömässigt sunt sätt
och bidra till miljöskydd och aktiviteter i de lokala
samhällen där vi är verksamma.

Energy Star
Våra skrivare och multifunktionsprodukter
har förtjänat Energy Star-märkningen
genom att minska energislöseri med hjälp av extremt
energieffektiv design. De förbrukar mindre energi för
regelbundna uppgifter. När de inte används aktiveras
ett strömsparläge automatiskt och produkterna har
funktioner som dubbelsidig utskrift, som ytterligare
minskar slöseri med energi- och pappersresurser.

OKIs Green Leaf-symbol som finns på alla produkter
och förpackningar representerar vår satsning på
insamling återvinning och miljövänliga processer.

OKI EUROPE (NORDIC)
Box 1193,
164 26 KISTA,
Sweden
Tel: +46 (0)8-634 37 00
Skanna här om du vill veta mer

Fax är tillval
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