
ES7411WT – nové možnosti pro firmy

Díky této přelomové tiskové novince společnost 
OKI umožnila tisk v jakékoliv požadované barvě, 
včetně bílé. 

Tisk jasné bílé je nyní stejně snadný jako tisk  
v jakékoliv jiné barvě. Tato inovace v technologii 
tisku nabízí nové možnosti pro firmy při tvorbě 
konceptů, grafických návrhů a propagačních 
předmětů. Nyní lze tisknout vysoce kvalitní grafiku 
a texty v jednolité bílé spolu s dalšími barvami na 
tmavý papír, průhledné fólie nebo  
na samolepicí materiály. Jednoduše, prakticky  
a nákladově efektivně.

CMYW – digitální tisk s bílým tonerem  
pouze u OKI

ES7411WT je tiskárna z portfolia OKI WT - první 
řady digitálních tiskáren, které uživatelům 
umožňují tisk s použitím bílého toneru. 

Jednotlivé modely OKI WT jsou odzkoušená 
a otestovaná zařízení, která jsou v grafickém 
průmyslu oceňovaná zejména pro své vysoce 
kvalitní tiskové výstupy.  Nabízejí stejné rychlosti 
tisku jako naše digitální LED tiskárny CMYK,  
a stejně snadno a jednoduše se i používají.

Díky kombinaci LED barevného tisku v rozlišení 
High Definition a bílému toneru nabízí OKI 
ES7411WT všestrannost s možností tisknout na 
formát až A4 a gramáž 250 g/m2 a nákladově 

efektivní tisk pro širokou řadu aplikací, které 
dosud vyžadovaly použití nákladných grafických 
nebo ručních tiskových technik.

Společnost OKI nabízí pro model ES7411WT 
rozšířenou tříletou záruku se servisním zásahem 
přímo u zákazníka (při registraci produktu), která 
prokazuje vysokou spolehlivost našeho zařízení.

Rozšiřte kreativitu za hranice CMYK

Nyní můžete sami tisknout v živých barvách i bíle, 
a realizovat třeba nízkonákladový tisk reklamních 
materiálů, zakázkových kancelářských potřeb, 
grafických konceptů, triček nebo propagačních 
předmětů.

Model ES7411WT přichází s technologií, která 
umožňuje rozšířit používání barevných médií, 
průhledných fólií a samolepicích materiálů  
v jediném, snadno použitelném a spolehlivém 
zařízení, které zaručí konzistentnost barev  
i obrazu a rychlý a přesný tisk.

Tisk ve firmě se stává ještě chytřejším – 
– v jakékoliv barvě včetně bílé

Tisk bílým tonerem nabízí designérům, grafickým 
studiím a řadě dalších firem, které se zabývají 
grafikou, novou flexibilitu při tisku přímo ve firmě.

Zařízení ES7411WT tiskne jednolitou bílou barvou 
na širokou řadu médií a může ji rovněž tisknout  
i přes jiné barvy za účelem vytvoření nového 
živého vzhledu tisku na tmavém pozadí. 

Trička a reklamní obtisky, malé série obalů, 
koncepty, okenní grafiky a průhledné fólie, 
pozvánky, jídelní lístky a mnoho dalšího – to vše 
lze nyní vytvářet díky modelu ES7411WT.

Přidejte k tomu vynikající kvalitu digitální LED 
technologie OKI a máte před sebou revoluci  
v tisku pro odvětví grafiky, designu a reklamních 
návrhů.

ES7411WT

BÍLÁ - revoluce v digitálním barevném tisku
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Příslušenství (objednací kódy)
2./3. zásobník papíru 44274502

Kabinet 01219302

Paměť 256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908

Tisk
Rychlost tisku 34 stran A4 za minutu

Doba pro vytištění 1. stránky 9 sekund  

Doba pro zahřátí Do 60 sekund od zapnutí, do 35 sekund z úsporného režimu

Rychlost procesoru 533 MHz 

Kompatibilita
Rozhraní Vysokorychlostní USB, síťová karta 10/100-TX
Emulace PostScript 3

Síť a síťové protokoly

Síťová karta 10/100 TX podporující všechny hlavní síťové 
protokoly. Součástí je interní web server pro nastavení a správu 
tiskárny. TCP/IP: ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, 
TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, 
Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, JetDirect 
protokoly. NetBIOSoverTCP, NetWare 3.x, 4.x, 5.x a 6 s plnou 
podporou NDS a NDPS:- PServer, RPrinter, podpora NDPS  
pomocí dodané OKI NDPS Gateway. AppleTalk:- ELAP, AARP, DDP, 
AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI:- SMB, NetBIOS. Další:EAP

Kompatibilita s OS1

Windows XP Home / XP Professional (32-bit & 64-bit) / Server 
2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 
2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / 7 (32-bit &  64-bit); 
Mac OS X 10.4 - 10.7.x

Rozšířené síťové  
vlastnosti

IPv6, ověřování 802.1x, SNMPv3, SSL/TLS, filtrování IP a MAC 
adres, IPSec, SMTP-Auth, Protocol ON/OFF, Protocol Port No. 
Change

Softwarové nástroje1 OKI LPR2, Gamma Utility

Kvalita tisku

Rozlišení tisku Víceúrovňová technologie ProQ2400,  
1200 x 600 dpi, 600 x 600dpi

Vylepšení Automatické vyvážení barev

Manipulace s papírem

Standardní kapacita papíru 1. zásobník: 530 listů gramáže 80 g/m2;  
Multifunkční podavač: 100 listů gramáže 80 g/m2

Volitelné zásobníky papíru 2. zásobník: 530 listů gramáže 80 g/m2 

3. zásobník: 530 listů gramáže 80 g/m2

Maximální kapacita papíru 1 690 listů gramáže 80 g/m2

Velikosti papíru

1./2./3. zásobník: A4, A5, B5; Multifunkční podavač: A4, A5, 
B5, A6; obálky (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5); štítky (Avery 
7162, 7664, 7666); uživ. velikost (až do délky 1200 mm včetně 
bannerů)

Gramáž papíru 1./2./3. zásobník: 64 až 220 g/m2;  
Multifunkční podavač: 64 až 250 g/m2 

Výstup papíru 350 listů potiskem dolů, 100 listů potiskem nahoru

Obecné vlastnosti
Paměť Standardně: 256 MB; Maximálně: 768 MB

Provozní podmínky

Teplota/vlhkost (provozní): 10°C až 32°C ( doporučeno 17°C  
až 27°C) / 20% až 80% r.v. (doporučeno 50% až 70% r.v.) 

Teplota/vlhkost (skladování): -10°C až 43°C,  
10% až 90% r.v. 

Napájecí zdroj Jednofázové střídavé napětí 220 až 240V, frekv. 50Hz +/- 2Hz

Příkon Typický: 600 W; Maximální: 1300 W; Pohotovostní stav:  
100 W; Úsporný režim: <15 W; Režim spánku: 1,2 W

Hlučnost Provozní: 54 dB (A); Pohotovostní stav: 37 dB (A);  
Úsporný řežim: úroveň pozadí

Rozměry (VxŠxH) 389 x 435 x 546 mm
Hmotnost5 28 kg

Záruka Standarně 2 roky u zákazníka, 3 roky po registraci produktu 
(více na www.oki.cz/zaruka, www.oki.sk/zaruka)

Objednací kód ES7411WT: 01329401

Informace o spotřebním materiálu: K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak,  
aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoliv jiné tonerové cartridge, dokonce i ty, které nesou 
označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního 
materiálu OKI.

Barevná tiskárna ES7411WT

Spotřební materiál (objednací kódy)
Toner* (6 000 stránek) Bílý (W): 44318659

Tonery**
(10 000 stránek)

Cyan (C): 44318619; Magenta (M): 44318618;  
Žlutý (Y): 44318617

Obrazový válec***
(6 000 stránek) Bílý (W): 01275105

Obrazové válce***
(20 000 stránek)

Cyan (C): 01275103; Magenta (M): 01275102;  
Žlutý (Y): 01275101

Pásová jednotka
(30 000 stránek) 44341902

Zapékací jednotka
(30 000 stránek) 44289103

*Bílý toner: počet stran A4 při průměrném 5% pokrytí;  
**CMY tonery: počet stran A4 dle specifikace ISO/IEC 19798;  
***Obrazové válce: počet stran při 3 stranách na úlohu při jednostranném tisku z pohotovostního režimu.
Při dodání je tiskárna dodána s tonery CMY s kapacitou 4 000 stran a bílý toner s kapacitou 2 300 stran.

1 Viz nejnovější verze ovladačů a utilit na www.oki.cz; 2 Pouze Windows; 3 Včetně spotřebního materiálu


