Especificações da ES4132dn

Impressão monocromática A4 de alto
desempenho para o utilizador mais exigente
A ES4132dn oferece impressão monocromática
rápida e de elevada qualidade ao utilizador
mais exigente. A flexibilidade de suportes de
papel, a tecnologia digital LED ultra fiável e a
emulação PostScript funcionam em conjunto
para assegurarem qualidade de impressão
superior, numa vasta gama de aplicações.
As funcionalidades avançadas de poupança
de energia, a impressão em frente e verso
automática e o toner para 12 000 páginas
dão resposta a todas as necessidades da sua
empresa, atuais e futuras.

Impressão versátil e de alta qualidade
A ES4132dn oferece elevada flexibilidade de
suportes de papel, qualidade de impressão
digital LED e a versatilidade necessárias para
responder às necessidades da sua empresa.
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Elevado desempenho e maior produtividade
Tempo de aquecimento rápido, procesador de
alta velocidade e uma elevada capacidade de
memoria permitem que a ES4132dn processe
todos os volumes de trabalho com facilidade.
Com placa rede Gigabit de origem e wireless
opcional, partilhar é fácil.
g

g
g

g

	Tempo para a primeira impressão de 4,5
segundos
Velocidades de impressão A4 até 40 ppm
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Emulações PCL/PostScript
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10/100/1000 Ethernet
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Wireless LAN opcional 802.11a/b/g/n

Tabuleiro de papel para 250 folhas; tabuleiro
opcional para 530 folhas
	A resolução de impressão de 1.200 X 1.200
dpi garante resultados absolutamente nítidos
em todas as ocasiões
	A impressão segura protege os documentos
confidenciais
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	Compatível com o Google Cloud e com o
AirPrint da Apple inc.

Design ergonómico simples para facilitar o dia a
dia.
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Poupe papel e recursos energéticos ao mesmo
tempo que reduz os custos de funcionamento.
Conte ainda com um modo de redução do ruído
para ambientes de trabalho mais silenciosos.

Imprime em suportes até 163 grs

Fiável, ergonómica e fácil de utilizar

Tempo de aquecimento de 5 segundos a partir
do modo hibernação
	Processador de 667 MHz e 512 MB de RAM +3
GB de memória eMMc

Impressão em formatos de A6 a A4 e banners
até 1,3 m de comprimento

Funcionalidades potentes que reduzem os custos
e o impacto ambiental

Design compacto e simples para facilidade de
utilização
Tabuleiro multifunções (MPT) para 100 folhas
com deteção automática para diferentes tipos
de papel
	Ecrã LCD de 2 linhas de 16 carateres para
uma apresentação da informação nítida e em
tempo real
	Instalação do controlador com apenas um
clique

A4			

a

Mono			

a

Impressão em frente e verso			

a

Imprime em formatos de A6 a 210 x 1321 mm, até 163 grs

a

1 – 10 utilizadores			

a
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Impressão em frente e verso de origem,
reduzindo a utilização do papel ao imprimir
em ambas as faces
	O modo Eco aumenta o rendimento e reduz o
consumo de energia
	O modo silencioso reduz os níveis de ruído e o
consumo de energia
	O modo hibernação de 1,4W e o modo de
recuperação super-rápido poupam energia
sem afetarem o desempenho
A função Auto Power Off poupa energia
	 Cumpre a norma Energy Star 2.0

ES4132dn - Impressora monocromática
Impressão

Características Gerais
Memória 512 MB de RAM; 3 GB eMMC

Velocidade de impressão A4 40 ppm mono
Tempo para a primeira
4,5 segundos
impressão
Tempo de aquecimento

5 segundos a partir do modo hibernação, 17 segundos depois
de ligado

Condições de funcionamento

Consumo de energia

Interface e Software
Conetividade USB 2.0 de alta velocidade, 10/100/1000 Ethernet

Níveis de ruído

PostScript3 (emulação), PCL5e, PCL6(XL), EPSON FX, IBM
ProPrinter, XPS, PDF(v1.7)

Template Manager2, smartPrintSuperVision2, OKI LPR2, Network
Conjunto de utilitários1 Extension, Network Card Setup, Configuration Tool2, Op-Panel
Download Utility, Storage Device Manager2

Fontes matriciais Epson FX e IBM PPR com várias densidades
Código de barras

10 tipos de uma dimensão com 26 variações: UPC-A, UPC-E,
EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128,
EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 tipos de duas
dimensões: PDF417, código QR

Em funcionamento: 55 dB(A) ou menos; Em espera: 30 dB(A) ou
menos; Poupança de energia: Ruído de fundo

Peso 12 kg
Ciclo de impressão

Máximo: 80 000 páginas/mês;
Recomendado: 500 – 5.000 páginas/mês

Garantia 1 ano
Códigos de Encomenda ES4132dn: 45762032
Acessórios (Códigos de Encomenda)
2º tabuleiro de papel 44575714
Módulo Wireless LAN 45830202
Consumíveis (Códigos de Encomenda)
Cartucho de toner preto*
45807116
(12 000 páginas)
Tambor de imagem**
01283601
(25 000 páginas)

Tipos de letra
87 tipos de letra PCL escaláveis e 136 tipos de letra PostScript,
Fontes de impressão
2 tipos de letra de mapa de bits, OCR-A/B

Típico: 600W; máx: 900 W; Em repouso: 80 W; Poupança de
energia: 7 W: Hibernação: 1,4W

Dimensões (AxLxP) 245 x 387 x 364 mm; com 2.º tabuleiro 383 x 387 x 364 mm

Compatível com a maioria dos protocolos de rede via placa
ethernet com servidor web interno para configuração e gestão:
TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS através
Protocolos e rede
de TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP,
Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD
Print, LLTD, IEEE802.1x, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSec,
WLAN802.11a/b/g/n (opcional)
Windows 7 (32 e 64 bits), Windows 8 (32 e 64 bits), Windows
8.1 (32 e 64 bits), Windows Server 2003 (32 e 64 bits),
Compatibilidade com Windows Vista (32 e 64 bits), Windows Server 2008 (32 e 64
1
sistemas operativos bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2012
(64 bits), Windows Server 2012 R2 (32 e 64 bits); Linux PPD;
Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9

Temperatura/humidade de armazenamento: -10 °C a 43 °C /
10% a 90% de HR sem condensação

Alimentação 230 V CA +/- 10%, 50 ou 60 Hz +/-2%

Velocidade do processador 667 MHz

Linguagens de impressão

Temperatura/humidade de funcionamento: 10°C a 32°C /
20% a 80% de HR sem condensação

*

Toner: número de páginas A4 em conformidade com ISO/IEC 19752.
Impressora fornecida com toner com capacidade para 10 500 páginas.
** Tambor: média de vida útil

Qualidade de impressão
Resolução 1200 x 1200 dpi
Manuseamento de papel
Capacidade de papel

Tabuleiro 1: 250 folhas de 80 grs; Tabuleiro multifunções: 100
folhas de 80 grs

Capacidade de papel
Tabuleiro 2: 530 folhas de 80 grs
opcional
Capacidade máxima de
880 folhas de 80 grs
papel
Tabuleiro 1: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14,
Executive, Statement; Tabuleiro 2: A4, A5, B5(JIS), Letter, Legal
13, Legal 14, Executive; Tabuleiro multifunções: A4, A5, B5(JIS),
Tamanhos de papel
A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement, Envelopes:
Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6, 4 x 6”, 5 x 7”; Duplex: A4,
B5(JIS), Letter, até Legal 14, Executive
Gramagens de papel

Tabuleiro 1/2: 60 a 120 grs; Tabuleiro multifunções: 60 a
163 grs; Duplex: 60 a 120 grs

Frente e verso Standard
Saída de papel 150 folhas face para baixo, 100 folhas face para cima (80 grs)
1

Verifique com frequência se existem novas versões de drivers e a compatibilidade do SO no site da OKI Executive Series; 2 Só para Windows

Informação sobre os consumíveis: para proteção 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. Estes podem ser identificados pela marca comercial da OKI. Qualquer outro
cartucho poderá não funcionar, mesmo que seja descrito como “compatível”, e se funcionar, o desempenho da impressora e a qualidade de impressão
poderão ser deficientes.

OKI Europe Ltd., 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.okiexecutiveseries.com
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