
Litet format, stora resultat.
Nu behöver du inte kompromissa längre. 

ES8460 MFP



Kombinationen av A4-utskriftshastigheter (upp 

till 26 sid/min i färg och 34 sid/min i svartvitt), 

1200 x 600 dpi upplösning och ProQ2400-

flernivåteknik gör att multifunktionsprodukten 

ES8460 levererar enastående resultat utan 

kompromisser. 

Stora volymer hanteras snabbt via en omvänd 

automatisk dokumentmatare för 50 ark.

Multifunktionsprodukten ES8460 erbjuder 

dessutom en komplett, professionell faxfunktion 

enligt standarden ITU-T G3.

En 14,5 cm LCD-pekskärm gör det enklare och 

effektivare att skicka fax. Dessutom har enheten 

ett brett utbud av funktioner för att skanna till en 

mapp, e-post, FTP, HTTP eller USB-minne med en 

enda knapptryckning.

Skriv ut, kopiera, skanna, faxa

4 funktioner i en enhet, alltid inom räckhåll

Känn dig fullständigt trygg med de 

förbättrade säkerhetsfunktionerna i 

ES8460. Utskriftsjobb kan krypteras med 

256-bitars kryptering för total kontroll och 

konfidentialitet när så krävs. Tillsammans 

med Secure Print, Secure Erase och 

möjligheten att begränsa onödig användning 

innebär det att du kan känna dig trygg i 

vetskapen att din investering är skyddad.

Säkerhet

Smart dataskydd

Nyckelfunktioner och 
fördelar

A4-pris. A3-utskrift.
Mer utskrifter, skanning, kopiering och fax för 
pengarna.

ES8460 inleder en ny epok för 

multifunktionsprodukter. ES8460 klarar 

A3-utskrifter, kopiering skanning och fax i 

ett kompakt format som man normalt inte 

hittar i det här produktsegmentet. Det är en 

multifunktionsprodukt som klarar alla dina  

A4- och A3-behov utan att uppta hela din budget 

eller golvyta.

  

ES8460 finns tillgänglig i skrivbords- 

eller golvversioner och med olika 

pappershanteringsalternativ och höjer 

effektiviteten för arbetsgrupper och små företag. 

Den kombinerar alla fördelarna med färgutskrifter 

med flexibla skanningsfunktioner och traditionella 

faxfunktioner.

ES8460:s flexibla konfigurationer och 

kompakta storlek innebär att du kan öka 

utskriftseffektiviteten genom att du kan välja en 

installationsstrategi som uppfyller ditt företags 

individuella behov.

Och listan med fördelar tar inte slut där. 

Multifunktionsprodukten ES8460 är dessutom 

lättanvänd och färdig att installera i ett nätverk.

Multifunktionsprodukten ES8460 - bara från OKI 

Printing Solutions.



ES8460 tar hand om alla dagliga behov i 

en högpresterande multifunktionsprodukt. 

Med de flexibla formatalternativen kan du 

skriva ut affischer, diagram eller häften och 

med den  medföljande programvaran kan 

du skapa allt från visitkort och CD-etiketter 

till banderoller med ett enda musklick.

Dubbelsidiga utskrifter är inkluderade 

i alla modeller som standard, vilket 

minskar pappersförbrukningen och medför 

kostnadsbesparingar.

Medieflexibilitet

Frigör din kreativa sida

ES8460 är en ultrakompakt 

multifunktionsprodukt som erbjuder all 

flexibilitet och alla fördelar med A3-

utskrifter, i ett format som motsvarar 

en A4-multifunktionsprodukt, för 

arbetsgrupper eller små företag. Det 

är en viktig fördel med tanke på hur 

kostsamma dagens kontorsutrymmen är. 

Multifunktionsprodukten ES8460 passar in 

på eller bredvid vilket skrivbord som helst 

och är så prisvärd att du kan skriva ut, 

skanna, kopiera och faxa utan att spräcka 

budgeten.

Storlek

Ultrakompakt multifunktionsprodukt  
för A4 och A3

Den tydliga pekskärmen minskar antalet 

användaråtgärder som krävs för att styra 

avancerade funktioner. Det gör att även 

avancerade funktioner är snabba och enkla 

att använda. Genom att du kan placera den 

närmare skrivbordet höjs produktiviteten 

och tryggheten. Funktioner som att 

stoppa utskrift gör att du kan prioritera 

arbetsbelastningen och snabbt få tillgång till 

funktioner som kopiering, skanning eller fax 

när så behövs.

Lättanvänd

Elegant design och många funktioner



Snabböversikt över multifunktionsprodukten ES8460

Information om förbrukningsartiklar: För att skydda skrivaren och för att du ska kunna dra nytta av alla dess funktioner är denna modell konstruerad så att den endast kan användas med OKI Printing Solutions 
originaltonerkassetter. De identifieras av OKI:s varumärke. Andra tonerkassetter fungerar eventuellt inte alls, även om de påstås kompatibla. Även om de fungerar kan skrivarens prestanda och utskriftskvalitet komma att  
sättas ned.

Med reservation för eventuella ändringar av tekniska specifikationer. Alla varumärken är registrerade av respektive företag/ägare.
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Varför
Executive-serien?
En tradition av prisbelönta produkter. 

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

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

OKI Printing Solutions är specialister på kontorsskrivare.

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

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.

OKI Printing Solutions. Med våra företagsskrivare får du mer gjort!

Varför
OKI Printing Solutions?

                                                                 ES8460dn ES8460cdtn ES8460cdxn 

Utskriftshastighet A4 26 sidor per minut i färg, 34 sidor per minut i svartvitt; A3 15 sidor per minut i färg, 17 sidor per minut i svartvitt

Utskriftskvalitet  ProQ2400-flernivåteknik, 1200 x 600 dpi   

Skrivarspråk  PCL5c, PCL6 (Windows), PostScript (Windows / Mac)   

Skannermatning  Omvänd automatisk dokumentmatare för 50 ark (RADF), flatbäddsskanner   

Kopieringshastighet A4 26 sidor per minut i färg, 34 sidor per minut  i svartvitt; A3 15 sidor per minut  i färg, 17 sidor per minut i svartvitt 

Faxhastighet  ITU-T G3 (Super G3) 33,6 kbit per sekund, 2 sekunder per /sida   

Faxsidminne  16 MB – ca.1024 sidor   

Papperskapacitet 400 ark 930 ark 1460 ark 

Mått (H x B x D) 669 x 565 x 658 mm                                                                           1130 x 845 x 766 mm  

Duplex  Standard   

Minne  Standard: 512MB (2 x 256 MB); Max: 768MB (1 x 256 MB, 1 x 512 MB)   

Hårddisk  Standard: 40 GB  

2:a fack + högt skåp Tillval Standard ---- 

2:a/3:e fack + lågt skåp Tillval ---- Standard 

Minne  512 MB som tillval 

Oki SyStemS (Sweden) AB
Box 8133

163 08 Spånga

E-post: info@oki.se

Tel: 08-634 37 00

Fax: 08-634 37 01

www.OkiexecutiveSerieS.cOm


