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Specyfikacja ES5462 MFP

Dla firm, które wymagają urządzenia 
wielofunkcyjnego 4-w-1 oferującego niski 
całkowity koszt posiadania, wysoką jakość 
wydruków i łatwosć zarządzania przy wysokiej 
szybkości druku do 30 str./min ES5462 MFP 
stanowi mądry wybór. Dzięki połączeniu 
szerokiego zakresu funkcji i użytecznych narzędzi 
biznesowych, urządzenie to oferując wysoką 
szybkość druku, elastyczność doboru nośników 
i wysoką pojemność kaset z tonerem  pomaga 
w pracy większym grupom roboczym. 

ES5462 MFP stworzone zostało na bazie 
sprawdzonej i wypróbowanej technologii 
sprawiającej, że wydruki można realizować 
praktycznie na okrągło.

Funkcje umożliwiające zaspokajanie potrzeb 
firmy 

  Automatyczny druk dwustronny, 
kopiowanie, skanowanie i faksowanie 
w standardzie, szybkość drukowania 
w kolorze 26 str./min

  50-arkuszowy automatyczny podajnik 
dokumentów (RADF) zapewniający szybkie 
i łatwe kopiowanie oraz skanowanie 
dokumentów dwustronnych  

  Pierwszy wydruk kolorowy po 8 sekundach, 
mono po 7,5 sekundy  

  Intuicyjne menu i sterowanie za pomocą 
dotykowych przycisków funkcyjnych 
oraz prosty interfejs użytkownika na 
wyświetlaczu LCD 3,5” 

  Drukowanie z USB lub skanowanie 
bezpośrednio do pamięci USB

Doskonała jakość druku i elastyczność nośników

  Druk dwustronny w standardzie (gramatura do 
176g/m2), pomocny w samodzielnym druku 
profesjonalnym

  Wielopoziomowa technologia ProQ2400, 
rozdzielczość druku 1200 x 600 dpi

  Tonery Microfine High Definition – zapewniające 
wysoką jakość druku

  Elastyczność w obsłudze nośników: od formatu 
A6 do banerów 1320mm; karton o gramaturze 
do 220g/m2

  OKI Template Manager – ułatwiający 
samodzielne tworzenie i druk różnorodnych 
dokumentów 

Funkcjonalność poprawiająca produktywność 
i przepływ pracy
  Kopiowanie, skanowanie i faksowanie wysokiej 

jakości dzięki zastosowaniu cyfrowej technologii 
LED

  Funkcja Overlay pozwala na zapisanie 
logo lub formularzy w pamięci urządzenia 
wielofunkcyjnego celem ponownego 
wykorzystania w innych dokumentach

  Funkcja Job Macro pozwala użytkownikowi na 
zaprogramowanie często stosowanych ustawień 
kopiowania

  Szybkość faksowania standardu Super G3 
zapewniająca wysoką szybkość wysyłania 
i odbierania

  Wysyłanie faksów przez sieć internet
  Wysoka szybkość skanowania do 20 str./min 

w kolorze i do 30 str./min mono

  Bezpośredni dostęp za pomocą protokołu 
LDAP do kontaktów i danych e-mail 
z istniejącego serwera pocztowego

  Port USB i sterownik skanowania sieciowego 
TWAIN (dla PC i Mac)

  Proste wykonywanie kopii dwustronnych 
dokumentów na jednym arkuszu, 
tzw. "kopia dowodu osobistego".

  Automatyczne sortowanie kopii dokumentów 
wielostronicowych

Poprawa efektywności i redukcja kosztów

  Tryb Eco poprawiający wydajność 
i ograniczający zużycie energii

  Tryb Deep Sleep (Głębokiego uśpienia) 
zmniejszający zużycie energii do 1,5W 

  Tryb Auto-Off automatycznie zmniejszający 
zużycie prądu w trybie głębokiego uśpienia, 
a gdy urządzenie nie jest używane redukuje 
pobór energii do 0,5W

  Wysokiej pojemności kaseta z tonerem 
czarnym na 7K stron i bęben światłoczuły 
o żywotności do 30K stron

Przydatne narzędzia, które pomagają 
 zarządzać drukiem

  PrintSuperVision - pomaga kontrolować 
i rozwiązywać problemy z drukarkami w całej 
sieci

  Program Print Control- pozwala na 
monitorowanie i sterowanie drukiem 
firmowym z sieci

  Funkcja bezpiecznego druku – 
zabezpieczająca druk kodem PIN lub hasłem 

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A4 dla małych  
i średnich firm lub grup roboczych



Faks
Połączenia RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX Line

Szybkość ITU-T G3(Super G3) do 33,6kbps, do 2 sekund/stronę

Szybkie wybieranie numeru 16 jedno-przyciskowych klawiszy (8 x 2 przy użyciu klawisza Shift), 
100 przycisków szybkiego wyboru

Grupy do 20

Wysyłanie Maksimum 100

Pamięć stron 4MB (około 200 stron wysłanych i odebranych)

Drukarka
Prędkosć druku A4 26 str./min kolor, 30 str./min czarno-biała

Czas pierwszego wydruku 8 sekund kolor, 7,5 sekundy czarno-biała 

Czas rozgrzewania Do 60 sekund od włączenia zasilania i do 32 sekund  
od wyjścia z  trybu oszczędzania energii

Szybkość procesora 533MHz

1Najnowsze wersje sterowników i kompatybilność z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału OKI; 2Tylko 
dla systemu Windows; 3Tylko dla systemu Mac; 4Karta pamięci Secure Digital High Capacity (SDHC) może przechowywać do 32GB danych. OKI nie 
odpowiada za niekompatybilność nieoryginalnych kart pamięci SDHC; 5Zawiera wszystkie materiały eksploatacyjne

Informacja o materiałach eksploatacyjnych: W celu zabezpieczenia drukarki oraz zapewnienia maksymalnego wykorzystania wszystkich funkcji 
urządzenia, niniejszy model przystosowany jest do działania wyłącznie z tonerami OKI. Tonery można rozpoznać po znaku handlowym OKI. 
W przypadku zastosowania innej kasety z tonerem, mimo oznaczenia, że jest ona kompatybilna, urządzenie może nie działać wcale lub działać 
z obniżoną wydajnością i jakością druku.

ES5462 MFP - Wielofunkcyjne urządzenie kolorowe i czarno-białe

Skaner
Rozdzielczość optyczna 1200 x 1200dpi

Szybkość Do 20 str./min w kolorze, do 30 str./min czarno-białe

Głębia kolorów Wejście 48-bitów / Wyjście 24-bity

Wprowadzanie dokumentów 50 - arkuszowy automatyczny podajnik dokumentów (RADF),  
skaner płaski

Kontrast 7 poziomów

Formaty PDF, M-TIFF, JPEG, XPS

Książka adresowa LDAP, 100 adresów e-mail, 20 grup adresów

Skanowanie do FTP, HTTP, pamięci USB, E-mail, TWAIN, CIFS

Kopiarka
Pierwsza kopia Mniej niż 14 sekund w kolorze, mniej niż 12 sekund czarno-biała

Szybkość Do 26 kopii/min w kolorze i do 30 kopii/min

Rozdzielczość Do 600 x 600dpi

Zmniejszanie / Powiększanie 25-400%

Maksymalna liczba kopii 99

Panel operatorski

Panel LCD
Pojedynczy, z białym podświetleniem, uproszczonym panelem 
grafiki: 84,1mm (Szer.) x 33,6mm (Wys.); Rozdzielczość: 320x128 
punktów

Klawiatura

12 klawiszy alfanumeycznych, 4 główne przyciski funkcyjne (kopiowanie, 
skanowanie, dru kowanie, faksowanie), klawisze uruchom kolor i mono, 
status, konfiguracja, makro zadań, pomoc, szybkie uruchamianie i zmiana  
rejestru, 6 głów nych przycisków nawigacyjnych (cofnij, do góry, w dół,  
w lewo/prawo, OK), anulowanie, zatrzymywanie, tryb oszczędn 
ościenergii, resetowanie/wylogowanie, pełna klawiatura Qwerty

Interfejs i oprogramowanie 
Połączenia 10/100 TX Ethernet, USB 2.0 Device IF, USB 2.0 Host IF

Języki drukarki PCL6 (XL3.0), PCL5c, PostScript 3 (emulacja), SIDM (IBM-PPR, 
EPSON-FX)

Sieci & protokoły

Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane przez kartę 
Ethernet z wewnętrznym serwerem sieciowym dla konfiguracji 
drukarki i karty sieciowej oraz zarządzania nimi.  TCP/IPv4&v6, 
SMTP, POP3, HTTP, SNMPv1&v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, BOOTP, 
ARP, FTP, CIFS, LDAP, SLP, Bonjour. NetWare, EtherTalk, NetBEUI, 
LLTD, Web Service na urządzeniach

Kompatybilność z OS1

Windows XP (32-bity & 64-bity) / Server 2003 (32-bity & 64-bity) / 
Server 2008 (32-bity & 64-bity) / Server 2008 R2 (64-bity) / Vista 
(32-bity & 64-bity) / Windows 7 (32-bity & 64-bity); Mac OS X 10.3.9 
do 10.7

Zaawansowane sieci  
i bezpieczeństwo

Filt ro wanie IP, f ilt ro wanie M AC,  S SL/TLS, Wind owsRally   
(PnP -X,  WSD-Print, LLT D), E mailAler t, EAP(IEEE802.1X), I PSec

Zestaw narzędzi1  

Template Manager2, Color Correct, OKI LPR2, Color Swatch 
Utility2, PrintSuperVision.net2, PrintSuperVision Multiplatform2, 
Print Job Accounting Server2, Print Job Accounting Client, 
Web Driver Installer2 2, 

3, PDF 
Direct Print2, Actkey2

Zarządzanie dokumentami Nuance PaperPort SEv11, Nuance OmniPage SEv16

Czcionki

Czcionki drukarki Skalowalne: 87 czcionek PCL i 80 czcionek PostScript; Czcionki PCL 
Bitmapowe: Lineprinter OCR-A/B, USPS ZIP Barcode

Kody kreskowe

12 typów w jednym wymiarze i 28 odmianach: UPC-A, UPC-E, EAN/
JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-
128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, Kody kreskowe klienta; 1 rodzaj 
dwuwymiarowy: PDF417

Jakość druku

Rozdzielczość Technologia druku wielopoziomowego ProQ2400, 1200 x 600dpi, 
600 x 600dpi

Korekta Automatyczny balans kolorów,  obróbka  fotografii za 
pośrednictwem sterownika (z wyjątkiem  sterowników PostScript)

Obsługa papieru

Pojemność papieru
Podajnik 1: 250 arkuszy o gramaturze 80 g/m2; Podajnik 
wielofunkcyjny: 100 arkuszy o o gramaturze 80g/m2; RADF: 50 
arkuszy o gramaturze 80 g/m2

Pojemność maksymalna 
opcjonalnego podajnika nr 2 530 arkuszy o gramaturze 80 g/m2

Maksymalna pojemność 
papieru 880 arkuszy o gramaturze 80 g/m2

Rozmiary papieru

Podajnik 1: A4, A5, B5, A6; Podajnik 2: A4, A5, B5; Podajnik 
wielofunkcyjny: A4, A5, B5, A6, Koperty (C5, DL, Com-9, Com-10, 
Monarch), Karty indeksowe (3” x 5”) (75 x 125mm), Photo Size (4” x 
6”, 5” x 7”) (100 x 150mm, 125 x 175mm), Rozmiar użytkownika (do 
1320mm długości, włączając banery); Druk dwustronny: A4, A5, B5; 
RADF: A4, A5, B5, A6

Gramatura papieru
Podajnik 1/2: od 64 do 176g/m2; Podajnik wielofunkcyjny: 64 do 
220g/m2; Druk dwustronny: 64 do 176g/m2;  
RADF: od 60 do 105g/m2

Druk dwustronny Standardowo

Pojemność tacy odbiorczej Zadrukiem do dołu: 150 arkuszy o gramaturze 80 g/m2; Zadrukiem 
do góry: 100 arkuszy o gramaturze 80 g/m2

Akcesoria (Kody zakupowe produktów)
Podajnik nr 2 44472102

Szafka 01314101

Pamięć 256MB: 01182907; 512MB: 01182908

Karta pamięci SDHC4 16GB: 01272701

Materiały eksploatacyjne (Kody zakupowe produktów)
Kaseta z tonerem*

(6,000 stron)
Cyan: 44973511; Magenta: 44973510; Yellow: 44973509

Kaseta z tonerem*
(7,000 stron)

Black: 44973512

Bęben swiatłoczuły** 01282903

Pas transferu  
(60,000 stron)

44472202

Zespół utrwalający   
(60,000 tron) 44472603

Cechy ogólne

Pamięć

Standardowa  pamięć RAM: 256MB; Maksymalna  pamięć RAM: 768MB

Standardowa karta pamięci SDHC4: 4GB; 
Opcjonalna karta pamięci SDHC4: 16GB

Warunki pracy

Temperatura pracy/wilgotność: od 10°C do 32°C (zalecana: od 17°C 
do 27°C) / wilgotność względna od 20% do 80% (zalecana od 50% 
do 70%)

Temperatura / wilgotność przechowania produktu: od -10°C do 43°C 
/ wilgotność względna od 10% do 90%

Zasilanie Prąd zmienny, jednofazowy od 220 do 240 V, częstotliwość 50-60Hz 
+/- 2%

Zużycie energii
Typowe: 570W; Maksymalne: 1170W; Czuwanie: 100W; 
Oszczędność energii: <20W; Głębokie uśpienie: <1,5W; 
Automatyczne wyłączanie: <0,5W

Poziom hałasu Przy pracy: 52dB(A) lub mniej; Czuwanie: 33dB(A);  
Tryb oszczędzania energii: poniżej poziomu słyszalności

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 444 x 427 x 509mm

Waga4 <29kg (około)

Gwarancja 2 lata w miejscu instalacji

Kody produktu ES5462dn: 01328401

*Toner: druk na arkuszach A4 zgodny z ISO/ISC 19798. Drukarka jest sprzedawana z zestawem tonera 
na 2000 stron A4.
** Bęben światłoczuły : średnia wytrzymałość przy 3-stronicowym zadaniu druku, z podajnika 1 
w trybie jednostronnym (30,000 stron czarno-białych, 20,000 stron kolorowych).
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