
Accessórios (Códigos de produto)

Memória 256MB: 01182907; 512MB: 01182908

Cartão de memória SDHC4 16GB: 01272701

2º  tab papel 44676103

3º tab papel 44676103

Consumíveis (Códigos de produto)

Toner Preto*
(20,000 pág) 44661802

 *Numero de páginas A4 calculado de acordo com norma ISO/ISC 19752. Impressora enviada com toner 
para 6,000 páginas de acordo com norma ISO/IEC 19752.

Impressora

Velocidade de impressão A4: 40ppm; A3: 22ppm

Tempo para 1ª impressão 5 segundos    

Tempo de  aquecimento Até 19 segundos

Velocidade do processador PowerPC464FP 533MHz    

Interface e Software

Ligações 10/100-TX Ethernet, USB 2.0 Hi-Speed, IEEE 1284  
Bi-direcional Paralela

Linguagens de impressão PCL5e, PostScript 3 (emulação), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)

Rede & protocolos

Suportados todos os maiores protocolos de rede via placa 
ethernet com servidor web interno para gestão e configuração 
de impressora e rede. TCP/IP: ARP, IPv4/v6, ICMP, TCP, UDP, LPR, 
PORT9100, FTP, HTTP, HTTPS,  IPP, SNMP v1/v3, TELNET, BOOTP, 
DHCP, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SMTP, POP3, SNTP, WS-
DPrint, LLTD; NetWare 4.1J/5J/6J with full NDS support:- PServer, 
RPrinter; EtherTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP; 
IEEE802.1x; NetBEUI: SMB, NetBIOS; Other: EAP-TLS, PEAP, IPSec

Rede  
& segurança

IPv6, 802.1x authentication, SNMPv3, SSL/TLS HTTPS  
encryption, Secure Print2/3, Secure Erase2/3, Data 
Encryption2, MAC filtering, IP filtering, IPSec

Compatibilidade do SO1

Windows XP / XP x64 / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Vista 
(32-bit & 64-bit)  / 7 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 
64-bit) / Server 2008 R2; Mac OS X 10.3.9 - 10.6.4; Unix/Linux 
using PPD

Conjunto de utilitários1  

Configuration Tool2, Driver Installer2, Front End2, OKI LPR2, 
Network Card Setup, Network Extension2, PrintSuperVision2/4, 
Template Manager2, Print Control Server2/4, Print Control Client4, 
Print Control Report Tool2/4, Storage Device Manager2, PDF Print 
Direct2/4, Web Driver Installer2/4

Características Gerais

Memória
Memória Standard RAM: 128MB; Máximo RAM: 640MB

Cartão de memória opcional SDHC5: 16GB

Ambiente
Temp.  funcionamento/ humidade 10°C a 32°C / 20% a 80% RH

Temp. armazenamento/ humidade: -10°C a 43°C / 10% to 90% RH

Energia Monofásico 220 a 240VAC +/- 10%, frequência 50/60Hz +/- 2%

Consumo de energia Típico: 550W; Máx: 1200W; repouso: 75W; Modo poupança: 15W; 
Hibernação: <1.2W

Nível Ruído Funcionamento: 54dB(A) ou menos  
Standby: 37dB(A) ou menos; Modo poupança: Nível Background 

Dimensões (AxLxP) 373 x 485 x 521mm (máx 575mm)

Peso6 28kg aprox

Garantia 3 anos após registo em www.oki.pt no espaço de 30 dias da data 
de compra

Código de produto ES8140dn: 01308101

1Visite o website local da OKI Printing Solutions para os mais recentes drivers e compatibilidade SO; 2Apenas Windows; 3 Cartão de memória SDHC necessário; 4Download apenas da Web; 5Secure Digital 
High Capacity (SDHC) Memory Card suporta até 32GB.  A OKI não é responsável por riscos de incompatibilidade pelo uso de placa de memóriar a SDHC não genuinas OKI; 6Inclui todos consumíveis; 

Informação sobre os Consumíveis: Para protecção da impressora e garantir que o utilizador tira partido de todas as funcionalidades, este modelo foi concebido para funcionar apenas com cartuchos 
de toner genuínos da OKI Printing Solutions. Estes podem ser identificados pela marca comercial da OKI. Qualquer outro cartucho poderá nem sequer funcionar, mesmo que seja descrito como 
“compatível”, e se funcionar, o desempenho da impressora e qualidade de impressão podem ficar comprometidos.

Simplesmente única - Garantia de 3 Anos

Os nossos dispositivos são fabricados em conformidade com as mais altas normas de qualidade e tecnologia, comprovadas por testes independentes. Estamos tão convencidos da 
alta qualidade dos nossos produtos, que estamos a oferecer uma extensão de garantia standard de 3 anos - grátis! Basta registar o seu produto no período de 30 dias a partir da data 
de compra para poder desfrutar da nossa oferta exclusiva e usar durante esse periodo consumiveis originais OKI! Para obter mais informação, visite: www.oki.pt/garantia . No caso de 
não proceder ao registo, é aplicada a garantia standard pan-European de 1 ano.

ES8140 - Mono

Manuseamento de Papel

Capacidade de papel Tab 1: 530 folhas de  80grs;   
Tab Multifunções: 100 folhas de 80 grs

Cap Papel Tabs Opcional Tab 2: 530 folhas de 80grs; Tab 3: 530 folhas de 80grs

Capacidade máx de papel 1,690 folhas de 80 grs 

Formato de papel

Tab 1: A3, A4, A5, B4, B5; Tab 2/3: A3, A4, A5, B4, B5; Tab Multifun-
ções: A3, A4, A5, B4, B5, A6; 10 Envelopes (Com-9, Com-10, DL, 
Monarch, C4, C5); Etiquetas(A4), Custom size: Largura 76-297mm 
Comprimento 148-431.8mm; Duplex: A3, A4, A5, B4, B5; Custom 
size: Largura 148.5-297mm Comprimento 182-420mm

Gramagem do papel Tab 1/2/3: 60 a 176grs; Tab Multifunções: 60 a 200grs; Duplex: 
60 a 105grs

Duplex Standard

Saída de papel 250 folhas face para baixo, 100 folhas face para cima, 80 grs

Tipos de fontes

Fontes de impressão PCL: 87 escalável PCL e 3 fonte bitmap;  
PostScript 3: 136 escalável

Código de barras Código de barras USPS Zip

Oki Systems (Ibérica), S.A-Suc
Portugal
Av. Quinta Grande nº 53, 7º D
Alfragide
2614-512 AMADORA
Tel: +(351) 21 470 42 00
Fax: +(351) 21 470 42 01
www.oki.pt

© 2011 Oki Europe Ltd. Oki Printing Solutions são marcas comerciais da Oki Europe Ltd. Versão 1.0 10/2011.
Especificações sujeitas a mudança sem aviso prévio. Todas as marcas são reconhecidas.

Qualidade de Impressão
Resolução 1200 x 1200dpi, 600 x 600dpi, 300 x 300dpi



ES8140

Tudo o que espera de uma Impressora A4 mono, 
com a versatilidade e produção de uma A3

Transforme os seus documentos monocromáticos com a 
ES8140, a impressora A3 com a velocidade, versatilidade 
e tamanho de uma máquina A4 . Com uma produção 
mono nítida, através da inovadora tecnologia digital LED 
da OKI, a ES8140 trás a impressão A4 e A3 para junto dos  
pequenos e médios grupos de trabalho.

Longe vão os tempos em que tinha de decifrar os seus 
documentos de trabalho e gráficos com uma lupa. A 
ES8140 trás-lhe a conveniência de uma velocidade de 
impressão A4 até 40ppm com a capacidade de imprimir 
documentos num formato que lhe trás uma nova 
perspectiva. A ES8140 é convenientemente competitiva 
comparada com outras impressoras A4  e permite 
poupança de custos de impressão mono A4 e A3 a todos 
os negócios, grandes ou pequenos.

A ES8140 foi concebida para baixos custos de 
funcionamento com um custo total de investimento 
baixo que coloca a impressão A3 ao alcance de empresas 
e grupos de trabalho em cada sector. Além do mais vem 
com três anos de garantia sem custos extra, para que 
possa confiar absolutamente.

Impressão mono rápida e superior na sua área de trabalho

Impressão de primeira página em apenas 5 segundos, as 
restantes numas impressionantes 40ppm para A4(22ppm 
para A3) e com a combinação de 128MB de memória 

RAM,  grande velocidade de processador (533MHz) com 
uma resolução de impressão de 1200x1200dpi,  rápida e 
assegurada nitidez de saída de documentos.

Preparada para ligar em rede, com PCL / Postscript 
para a máxima flexibilidade da plataforma e suporte de 
aplicativos.

Saída flexível e  impressão em duplex

Preparada para uma ampla variedade de formatos de 
A6 a A3 e papel até 200grs, a ES8140 é ideal para reduzir 
os custos através da impressão interna de documentos 
essenciais ao negócio.

Adicionalmente, a ES8140 oferece impressão em duplex 
de serie e tem uma capacidade de papel de 630 folhas 
que podem ir até 1,690 folhas para uma maior gama de 
saída.

Redução de custos de funcionamento e menor TCO

O ES8140 foi concebido para um custo de impressão 
mais eficaz dentro da área e grupo de trabalho. Com 
uma capacidade de cartucho de impressão de 20K e um 
modo de poupança de 1.2W, reduz o consumo de energia, 
conservando-a e diminuindo consideravelmente os 
custos de impressão e a pegada de carbono.

Pacote de recursos de valor acrescentado

Colocando-o a si no centro de controlo, as suas utilidades 
de software e características contribuem ainda com mais 
valor acrescentado para o seu negócio.O Secure Print3 
remove o risco de que informações confidenciais caiam 
nas mãos erradas. Enquanto o PrintSuperVision  lhe  dá a 
possibilidade da gestão e controlo remoto de impressoras 
em toda a sua rede, o Print Control permite controlar os 
seus custos de impressão e utilização.

Tecnologia de confiança com a minima intervenção A 
ES8140  utiliza tecnologia digital LED, fiável e testada, 
desenvolvida pela OKI há mais de 20 anos. É por isso 
que oferecemos 3 anos de Garantia. O design robusto e 
tecnologia inovadora, não só proporcionam excelente 
confiabilidade, mas também oferecem-lhe impressões 
de alta qualidade de forma consistente, reduzindo 
ainda mais a intervenção do utilizador.


