Séries ES7170 MFP
e ES7400 MFP

Multifuncionais A4 de desempenho
profissional, concebidos para total
integração com o seu fluxo de trabalho

Tecnologia avançada que lhe permite
controlar o seu fluxo de trabalho
Multifuncionais monocromáticos A4, a cores e mono, que maximizam a produtividade, assegurando eficiência nas diversas
áreas da sua empresa.
Otimizar a gestão documental numa organização pode
proporcionar uma melhoria significativa do fluxo de trabalho
a todos os níveis.
A conjugação entre o software sofisticado e a tecnologia
avançada permite às organizações aumentar a produtividade
e melhorar a entrada, produção e saída de documentos. As
Séries de produtos multifuncionais ES7170 MFP e ES7400
MFP asseguram total compatibilidade na ligação a soluções
de software externos, graças à utilização da plataforma
aberta incorporada (sXP). Estes equipamentos disponibilizam
as ferramentas necessárias para garantir a utilização eficiente
dos recursos da sua organização, melhorando a comunicação
e o fluxo de trabalho em todos os departamentos.

Associando funcionalidades de impressão, cópia,
digitalização, fax1 e agrafador num mesmo dispositivo,
ergonómico e rápido, as séries ES7170 MFP e ES7400 MFP
oferecem uma gestão e saída de documentos eficiente e
segura, ideal para organizações de todas as dimensões,
desde grandes multinacionais e instituições financeiras,
estabelecimentos de ensino e PMEs. Com uma vasta gama
de modelos e acessórios disponíveis, poderá selecionar
o multifunções que melhor se adapta às necessidades
específicas e ao seu orçamento.

sXP (plataforma aberta incorporada) no centro da produtividade empresarial
As Séries ES7170 MFP e ES7400 MFP estão equipadas com sXP, uma plataforma aberta que
ajuda a otimizar o intenso fluxo de documentos empresariais.
Esta plataforma baseada em serviços Web permite a integração destes multifuncionais com o seu sistema próprio ou com
soluções fornecidas por terceiros, tais como o PaperCut MF e o Drivve Image. Deste modo, assegura que a captura, distribuição,
gestão e saída de documentos é executada e implementada de forma eficiente, melhorando a produtividade dos seus
colaboradores.
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Faturas
Contratos
Notas de encomenda
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• Captura de texto OCR
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Fluxo de trabalho de documentos inteligente
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Uma nova gama inteligente de
multifuncionais A4 da OKI – no
centro do seu fluxo de gestão
documental
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Flexibilidade
Otimizar o seu investimento para máxima
flexibilidade
As séries ES7170 MFP e ES7400 MFP foram
concebidas para oferecer uma ampla gama de
funcionalidades standard com valor acrescido.
Estes multifunções, robustos e eficientes, estão
disponíveis em 6 modelos distintos, assegurando-lhe
elevada flexibilidade ao nível das configurações, uma
característica essencial
para enquadrar as suas
necessidades de negócio.
• Compatibilidade de
ligação a soluções de
software externos para
completa integração na
rede
• Interface de utilizador personalizável para
integração no seu fluxo de gestão documental
• Selecione o modelo e os acessórios de acordo com
as suas necessidades de negócio.

Melhorar a produtividade empresarial
As séries ES7170 MFP e ES7400 MFP foram concebidas a pensar no
desempenho. Com elevadas velocidades e opções de acabamento
flexíveis, estes multifuncionais dispõem de uma função incorporada
de poupança de tempo para o utilizador final, para que este possa
concentrar-se nas suas atividades principais.
• Ecrã táctil de 23 cm, a cores e retroiluminado
• Velocidade de impressão até 52 ppm mono e até 40
ppm a cores
• Capacidade de papel até 3160 folhas
• Finisher interno (versões dfn)
• Agrafador de conveniência offline
incorporado
• Processador de 1,2 GHz e 2 GB de
memória RAM
• Disco rígido de 160 GB (standard)
• Ethernet de baseT 10/100/1000

Segurança

Ambiente
Reduzir o seu impacto no ambiente

Elevado nível de segurança documental e de dados

As séries ES7170 MFP e ES7400 MFP reúnem os
primeiros multifuncionais A4, totalmente LED,
disponíveis no mercado e direcionados a médios e
grandes grupos de trabalho. A tecnologia OKI e as suas
funcionalidades ecológicas incorporadas garantem
que estes multifuncionais estão entre
os equipamentos mais ecológicos da
atualidade.

A segurança das TI é atualmente uma das principais preocupações das
empresas, motivo pelo qual a OKI assegura os mais elevados padrões
de segurança e encriptação. Uma autenticação do utilizador sofisticada
impede o acesso não autorizado e protege os seus dados empresariais,
podendo simultaneamente personalizar o
acesso dos utilizadores, permitindo-lhe ativar ou
desativar funções com facilidade.

• Multifuncional totalmente LED (scanner
e impressora)
• Duplex na impressão, cópia,
digitalização e fax1 para consumo
reduzido de papel
• Toner de alta capacidade
• Função de poupança do toner
• Consumo de 2W ou inferior no Modo
Deep Sleep
• Certificação Energy Star
• Programa de reciclagem de consumíveis

•
•
•
•
•

Filtragem de IP/Mac
Encriptação do disco rígido
Encriptação segura de trabalhos de impressão
Funcionamento seguro em rede SNMPv3 e IPSec opcional
Secure erase para eliminação automática, agendada ou manual
do disco rígido de forma remota
• Controlo de acessos por PIN/Cartão de identificação/LDAP/Kerberos
• Impressão segura com PIN ou com leitor de cartões opcional
(MIF ARE/HID)
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Funcionalidades avançadas que ajudam a
Ecrã táctil de grandes
dimensões, a cores
A interface de utilizador
personalizável permite o
acesso a um vasto conjunto
de funcionalidades padrão
e a diversas opções
customizáveis, graças à sXP

Toner de elevado rendimento
Reduza a intervenção do
utilizador, os custos e o
impacto no ambiente

Impressão LED
duplex automática
Impressão duplex automática
de origem para uma impressão
económica de documentos em
frente e verso

Conectividade wireless
Funcionalidade wireless
opcional que lhe permite
colocar o seu multifunções
em qualquer local do
escritório

Digitalização e cópia LED duplex
Cópia e digitalização duplex rápida
e precisa, através do alimentador
automático de documentos
duplex (RADF, Reverse Automatic
Document Feeder) de 100 folhas.
Para um manuseamento simples
e eficiente de documentos em
frente e verso

Agrafador manual
integrado
Agrafador de conveniência
offline incorporado para
facilitar os acabamentos

Finisher interno*
Agrafador automático
para agrafar e agrupar e
impressão duplex para
finalização avançada de
documentos

Capacidade de papel flexível
Os três tabuleiros de papel
opcionais e o alimentador de
grande capacidade (LCF, até
3160 folhas) permitem-lhe
configurar os equipamentos
de acordo com as
necessidades da sua empresa
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Segurança de nível
empresarial
Secure PIN ou Cartão de
identificação para proteger
a impressão de documentos
confidenciais
*apenas nos modelos dfn.

a melhorar a eficiência da sua empresa
Digitalização LED de alta definição

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Elevada velocidade de digitalização até 40 ipm
(ES7480 MFP)/55 ipm (ES7170 MFP)
Cores de 24 bits/escala de cinzentos de 8 bits/monocromático
de dois níveis
Resolução da digitalização de 600 x 600 ppp
Digitalização duplex
Digitalização por WSD, TWAIN USB e rede
Pré-visualização da digitalização no ecrã
Guarde as definições de digitalização para tarefas repetidas
Digitalização remota para vários PCs ligados em rede
Digitalização para box, pasta partilhada, e-mail e memória USB
Eliminação de páginas em branco

Página única ou
frente e verso
monocromática

Página única
ou frente e
verso a cores

digitalizar para

usb

pasta de rede

e-mail

ftp

box

Cópias mais claras e nítidas
Cópia de
cartões de
identificação

•
•
•

Cópias ordenadas

Cartão de
identificação

•
•
•
•
•
•

• Elevada velocidade de digitalização até 40 ppm (ES7480 MFP)/52 ppm
(ES7170 MFP)
Primeira cópia em 13 segundos (ES7470 MFP e ES7480 MFP)/8 segundos
(ES7170 MFP)
Cópia duplex (1 : 2, 2 : 1, 2 : 2)
Remoção do fundo, eliminação de margens e prova de cópia para melhores
resultados
Cópia de cartões de identificação, repetição de cópia, cópia de trabalhos complexos
Folha de rosto, modo de inserção de folha
N-up, ordenação, alteração de margens, corte, máscara, imagem espelhada
Interrupção de trabalho para cópias urgentes
Código do departamento, código do utilizador
A funcionalidade Job Macro armazena tarefas frequentes

Impressão rápida e em alta definição

•
•
•
•
•
•

• Elevadas velocidades de impressão até 40 ppm (ES7480
MFP)/52 ppm (ES7170 MFP)
Primeira impressão em 8 segundos a cores/8 segundos mono
(ES7480 MFP) /menos de 5 segundos (ES7170 MFP)
Resolução de impressão de 1200 x 600 dpi (ES7470 MFP e ES7480
MFP)/1200 x 1200 dpi (ES7170 MFP)
Impressão duplex
Manuseamento flexível de suportes de impressão (até 250 grs e
banners até 1,3 m)
Empilhamento e agrafamento em separado (versão dfn)
Impressão segura encriptada (impressão privada, retenção de
impressão, prova de impressão)

fax para
documentos
com duas
faces

computador

fax
box

Notas de
encomenda

Apresentações Cartas

Fax1 Super G3 com funções avançadas

e-mail

internet

Faturas

•
•
•
•
•
•

• Velocidade de envio de faxes Super G3, velocidade
do modem 33,6 kbps
Tempo de transmissão de 3 segundos
Envio de fax duplex a partir do RADF
Capacidade de memória de 1 GB
Transmissão adiada
Encaminhamento de faxes (de fax para fax e de fax para e-mail)
Envio de faxes via PC, i-Fax
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Soluções inteligentes da OKI
A OKI disponibiliza um pacote de software com funcionalidades adicionais que asseguram controlo e eficiência ao seu negócio.
Output Management
Uma poderosa ferramenta de gestão,
disponibilizada pela Alidata, escalável e independente, que
permite às empresas centralizar e otimizar a gestão do seu
fluxo de impressões e cópias. Oferece-lhe a capacidade de
aplicar regras, quotas e notificações de utilizador, resultando
numa melhor gestão dos custos e no aumento dos níveis de
segurança na empresa:
• pull printing e disponibilização de impressão segura a partir
de qualquer dispositivo instalado
• controlador de impressão universal (menos drivers)
– implementação fácil do cliente, configuração predefinida
pelo administrador
• digitalização para o ambiente de trabalho (scan-to-me)
• acesso seguro a dispositivos através da autenticação de
início de sessão (PIN ou cartão de identificação)
• visibilidade e controlo da impressão e da cópia através de
quotas definidas por utilizador ou departamento (mono/
cor) em tempo real
• políticas de encaminhamento de impressão personalizadas,
forçando a impressão no dispositivo mais rentável
• controlo de trabalhos de impressão; do estado do
dispositivo e da utilização de consumíveis
• consola de administração avançada: dashboard, geração de
relatórios, análise de custos e consumíveis
• eliminação de desperdícios e do consumo de energia
associado
Fleet Management
Uma solução abrangente, fornecida pela
PrintFleet, que assegura a gestão e controlo
remotos das suas impressoras e multifunções:

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

monitorização online do seu conjunto de dispositivos
notificação automática de falhas
leitura automática do contador
gestão de consumíveis automatizada
elevadas capacidades de geração de relatórios
PrintSuperVision
Para a gestão e o controlo de impressoras e
produtos multifuncionais em rede:
gere os dispositivos e identifica problemas
monitoriza as impressoras que necessitam de toners antes
de se esgotarem
limita a intervenção do utilizador mantendo a produtividade
do fluxo de trabalho
fornece total controlo e visibilidade de todas as impressoras
e multifuncionais da rede
Print Job Accounting
Fornece visibilidade e controlo dos gastos de
impressão da sua organização:
visibilidade e controlo da utilização das impressões na sua
empresa
restrinja o acesso a indivíduos e/ou grupos
faça a gestão da impressão dentro dos limites de custos
definidos
crie relatórios sobre o volume de impressão, tamanhos e
suportes de papel utilizados
visualize todos os dados numa página web (versão
Enterprise)
importe utilizadores de um Active Directory (versão
Enterprise)
suporta bases de dados SQL (versão Enterprise)

Selecione o modelo e os acessórios de acordo com as suas necessidades
de negócio
As séries ES7170 MFP e ES7400 MFP foram concebidas para proporcionar flexibilidade e opções completas para responder às
necessidades da sua empresa. Selecione com base numa vasta gama de modelos e opções, incluindo conectividade wireless,
fax1, níveis de desempenho e tabuleiros de papel.

Reescrita
de dados
Fax1
Módulo IPSec
Modelo base com
agrafador de
conveniência offline

Modelo base com
agrafador de
conveniência offline
e finisher interno

Sem fios
Leitor de
Cartões (HID)

Leitor de Cartões
(Mifare)
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2º/3º/4º tabuleiros
de papel

Alimentador de elevada
capacidade (LCF)

Base com rodas

Módulo Meta
scan

Resumo de
especificações

versões dn

versão dfn

MB7
ES7470dn/dfn

ES7480dfn

34 ppm cor,
36 ppm mono

40 ppm cor,
40 ppm mono

versões dn

versão dfn

ES7170dn/dfn

Impressão
Velocidade de impressão
Função

Impressão, digitalização, cópia e fax

Interface de utilizador
Tempo para a 1ª
impressão
Resolução da impressão

Ecrã táctil LCD retroiluminado de 23 cm
9 segundos a cores,
8 segundos mono

8 segundos a cores,
8 segundos mono

1200 x 1200 ppp

2 GB de RAM/1,2 GHz

Unidade de disco rígido

Segurança

5 segundos mono

Tecnologia ProQ2400 Multi-level, 1200 x 600 ppp

Memória/processador
Ligações

52 ppm mono
1

160 GB
BaseT 10/100/1000, USB 2.0/USB de alta velocidade - Wireless opcional (802.11 b/g)
Filtragem de IPs, filtragem de MAC, opção IPSec, impressão segura, encriptação segura de trabalhos de impressão (por HDD seguro),
autenticação de servidor por SMTP, POP antes da autenticação por SMTP, segurança SSL para o protocolo SMTP, SNMPv3, encriptação SSL/
TLS, mudança de portas, encriptação completa de dispositivos de armazenamento, eliminação segura de armazenamentos, desativação da
funcionalidade USB do anfitrião

Cópia
Velocidade de cópia
Tempo para a 1ª cópia

34 ppm cor,
36 ppm mono

40 ppm cor,
40 ppm mono

52 ppm mono

Inferior a 13 segundos

Inferior a 8 segundos

Digitalização
Formato
Velocidade de
digitalização

JPEG, TIFF (uma/múltiplas páginas), PDF (uma/múltiplas páginas), Slim PDF, Secure PDF, XPS (uma/múltiplas páginas)
Até 40 ipm (cor/mono)

Digitalizção para

Até 40ipm/55ipm (cor/mono)

SMB, FTP, FTPS, Netware, Box, memória USB, e-mail

Resolução ótica de
digitalização

600 x 600 ppp

Fax1
Resolução

Até 300 ppp

Velocidade de fax

ITU-T G3 (Super G3) até 33,6 kbps, 3 segundos/página

Manuseamento de papel
Capacidade de papel

Tabuleiro 1: 530 folhas de 80 grs; Tabuleiro Multifunções: 100 folhas de 80 grs; RADF: 100 folhas de 80 grs

Capacidade de papel
opcional

Tabuleiro 2: 530 folhas de 80 grs; tabuleiro 3: 530 folhas de 80 grs; tabuleiro 4: 530 folhas de 80 grs;
Alimentador de elevada capacidade (LCF): 2000 folhas de 80 grs

Capacidade de entrada

Standard: 630 folhas de 80 grs; máximo: 3160 folhas de 80 grs

Capacidade de saída
de papel

Até 500 folhas de 80 grs

Gramagens de papel

Tabuleiro 1/2/3/4/LCF: 64 a 220 grs; Tabuleiro Multifunções: 64 a 250 grs

Tamanhos de papel

A4, A5, B5, A6, tamanho personalizado até 1321 mm

Acabamento
Acessórios

Agrafador de conveniência offline, Finisher interno (versão dfn)
Wireless, Leitor de cartões (HID): Leitor de cartões IC (MIFARE), Reescrita de dados, Módulo IPSec, Meta Scan

Funcionalidades gerais
Ruído
Consumo de energia

Em funcionamento: 57 dB(A); standby: 37 dB(A); poupança de energia: inaudível

Em funcionamento: 58 dB(A); standby: 30
dB(A); poupança de energia: inaudível

Típico: 800 W; máx: 1500 W; em repouso: 130 W; poupança de energia: 60 W;
Deep Sleep: 2 W ou inferior

Típico: 870W; máx: 1500W; em repouso:
120W; poupança de energia: 40W; Deep
Sleep: 2 W ou inferior

Garantia
Dimensões (AxLxP)

1 ano
ES7470dn: 675 x 522 x 604 mm;
ES7470dfn: 811 x 522 x 604 mm

ES7480dfn: 811 x 522 x 604 mm

ES7170dn: 675 x 522 x 564 mm;
ES7170dfn: 811 x 522 x 564 mm

Consumíveis
Toner starter

4800 (páginas)

36.000 (páginas)

Toner (K)

15.000 (páginas)

36.000 (páginas)

Toner (CMY)

11.500 (páginas)

-

Tambor

30.000 (páginas)

72.000 (páginas)

Fita de transferência

60.000 (páginas)

-

Unidade de fusão

60.000 (páginas)

-
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Porquê a OKI?

Porquê a Executive Series?

A OKI é especialista em impressão profissional.

Um historial de produtos premiados. Desenvolvida
com base na herança de produtos galardoados
da OKI, a gama exclusiva Executive Series, com
equipamentos multifunções e impressoras a cores
e mono, oferece soluções simples para a gestão
documental e controlo de orçamentos, garantindo
mais eficácia e melhorando o fluxo de trabalho.

O nosso único objetivo consiste em ajudar as
empresas a crescer e prosperar, permitindo que
transmitam a melhor imagem possível através dos
seus trabalhos de impressão. Apoiando-nos na
nossa tecnologia fiável e comprovada, de uma única
passagem, desenvolvemos soluções de impressão
rápidas, económicas e de alta qualidade, que
beneficiam as empresas hoje e no futuro.
Sabemos que a fiabilidade é importante para
os nossos clientes. É por esse motivo que cada
um dos nossos produtos é desenvolvido para
assegurar um bom desempenho, dia após dia,
ajudando a manter a eficácia empresarial e
garantindo a vantagem competitiva essencial.

Os nossos parceiros exclusivos Executive Series
podem disponibilizar aos seus clientes soluções
de impressão desenvolvidas à medida das suas
necessidades, associadas à tranquilidade de
oferecer um serviço completo, com os benefícios de
um orçamento antecipadamente previsto.

OKI. Ninguém faz melhor em impressão
profissional.
Cuidado com o meio ambiente
Parte Integrante da conduta corporativa
do Grupo, a OKI revê continuamente os
seus esforços para oferecer soluções ambientais aos
seus clientes:
■	Os produtos OKI são pensados, concebidos e

fabricados tendo em conta a redução do impacto
ambiental.
■	Aumentar a quantidade dos nossos produtos
de hardware e consumíveis recicláveis é um dos
nossos objetivos estratégicos.
■ Sentimo-nos responsáveis pela condução
do nosso negócio de uma forma
ambientalmente segura, contribuindo para
a conservação e minimizando o impacto no
seio das nossas comunidades.
O símbolo da Folha Verde da OKI, que se encontra
em todos os produtos e embalagens, representa o
nosso total empenho para com a recolha, reciclagem
e processos ambientais.

Cor de Alta definição
Cor de alta definição é a característica
exclusiva OKI que define as tecnologias
de hardware e software líderes de mercado. Em
conjunto, estes componentes oferecem uma
impressão a cores única, de forma simples,
inteligente e com resultados perfeitos.
20 anos de tecnologia LED
A OKI foi pioneira no desenvolvimento
da tecnologia LED digital em impressoras há
mais de 20 anos. Esta inovação proporciona uma
impressão de Alta Definição – para uma maior
precisão e impacto na impressão de documentos.
Graças a esta tecnologia, as nossas impressoras são
compactas, amigas do ambiente e energeticamente
mais eficazes, utilizando menos matérias-primas no
processo de fabrico e consumindo menos energia.
As cabeças de impressão LED não incluem peças
móveis, o que torna as nossas impressoras robustas
e ultra-fiáveis.

Energy Star
As nossas impressoras e produtos
multifuncionais obtiveram a certificação
Energy Star ao ajudarem a eliminar o desperdício
de energia através de designs particularmente
eficazes. Consomem menos energia na realização
das tarefas comuns. Quando não estão em
utilização, entram automaticamente num modo
de poupança de energia. Outras funções, como o
duplex, intensificam a redução de desperdício de
energia e recursos de papel.

Saiba mais

OKI Systems (Ibérica) S.A.-Suc.
Portugal
Av. Quinta Grande nº 53, 7º Dto.
Alfragide, 2614-521 Amadora
Portugal
T +351 21 470 42 00
F +351 21 470 42 01
www.oki.pt
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