
ES2032 MFP představuje kompletní tiskové řešení 
pro menší pracovní skupiny. Nabízí 4 funkce, 
které pokryjí veškeré potřeby kanceláře – tisk, 
kopírování, skenování a faxování. Představuje tak 
perfektní odpověď pro podnikání, které požaduje 
rozumnou investici do technického vybavení.

Toto vysoce výkonné multifunkční zařízení  
pro barevný tisk formátu A4 je rychlé, účelné  
a spolehlivé – zvyšuje produktivitu a šetří náklady. 

Multifunkční zařízení přinese  
vaší kanceláři nesporné výhody 

S rychlostmi 20 barevných a 32 černobílých stran 
za minutu představuje ES2032 MFP nejrychlejší 
tisk a kopírování ve své třídě. Vynikající možnosti 
skenování a rozšíření paměti jsou zárukou 
přínosu pro každou kancelář. Vyšší výkon 
zvyšuje produktivitu, nikoliv však na úkor kvality 
tisku. Zárukou perfektního tisku je jedinečná 
kombinace víceúrovňové technologie ProQ2400 a 
mikrojemného toneru.

Flexibilnější. Praktičtější. Přínosnější 
Díky jedinečným funkcím a vyspělému 
softwarovému vybavení zařízení ES2032 MFP 
můžete velmi rychle dosáhnout profesionálních 

Kompletní řešení pro tvorbu a správu  
dokumentů. Dokonalá volba pro podnikání

ES2032 MFP

Rychlost tisku formátu A4 20 barevných / 32 černobílých stran za minutu

Doba tisku první stránky 11 sekund barevně, 8 sekund černobíle

Rozlišení tisku Víceúrovňová technologie ProQ2400, 1200 x 600 dpi

Emulace PCL/PostScript

Paměť 256 MB

Vstup dokumentů Automatický podavač dokumentů (ADF) na 50 listů, 
plochý skener

Skenování do: E-mail, FTP, CIFS a TWAIN

Rozhraní faxu PRJ11x2 (linka/tel) PSTN (veřejné telefonní linky),  
PBX (pobočkové ústředny)

Rychlost faxu ITU-T G3 (Super G3) 33,6 kb/s, 3 sekundy/stránka

STručNý PřEhlED vlASTNoSTí

výsledků přímo v kanceláři. Snadno vytiskne 
cokoliv od brožur a vizitek až po 1,2 m dlouhé 
bannery. Samozřejmostí je automatický podavač 
dokumentů (ADF) a automatická duplexní jednotka 
umožňující profesionální oboustranný tisk. Vysoká 
měsíční zátěž, vysoká kapacita spotřebního 
materiálu a výjimečné možnosti manipulace  
s papírem umožní pracovním skupinám nerušeně 
tisknout. ES2032 MFP nabízí analogový fax  
s připojením k lince PSTN, tlačítka rychlé volby 
a skenování do e-mailu, FTP, CIFS a samozřejmě 
TWAIN skenování. 

vytvořte kvalitní barevné dokumenty  
a udělejte dojem

Špičková rychlost ve své třídě s profesionální 
kvalitou tisku a kopírování. Víceúrovňová 
technologie ProQ2400 a mikrojemný HD toner 
byly vyvíjeny společně s cílem poskytnout 
ostřejší tisk, větší barevnou hloubku, menší 
zrnitost a vysoký lesk. Funkce PhotoEnhance 
je zárukou obrázků profesionálního vzhledu na 
běžném kancelářském papíru, zatímco funkce 
Automatické kalibrace barev zajistí konzistentní 
výsledky po celou dobu životnosti zařízení.

Spolehlivé multifunkční zařízení ES2032 MFP 
zajišťuje hladký tok práce

Stejně jako ostatní produkty řady Executive Series 
od OKI Printing Solutions, byl i model ES2032 
MFP navržen pro každodenní zátěž. Impozantní 
pracovní cyklus spolu s přímým průchodem papíru 
je zárukou hladkého provozu.

Elegantní design. Snadné ovládání

Ergonomická konstrukce modelu ES2032 MFP 
se hodí do moderní kanceláře, lze ho umístit 
na pracovní stůl nebo na samostatně stojící 
volitelný kabinet. Zařízení můžete navíc snadno 
zapojit do sítě. Uživatelsky přívětivý ovládací 
panel umožňuje snadné a rychlé ovládání.
Výchozím režimem je kopírování, kopírovat 
tedy můžete snadno a rychle stisknutím 
jediného tlačítka. Tlačítka pro rychlou volbu 
faxového čísla zajistí rychlejší a snadnější 
faxování. Software Nuance PaperPort® ukládá 
a organizuje přesné kopie naskenovaných 
dokumentů a fotografií v počítači, zatímco 
software Nuance OmniPage® umožňuje rychlý, 
snadný a přesný převod naskenovaných kopií 
do textových dokumentů (např. Microsoft Word) 
s možností další editace.



Barevné a černobílé multifunkční zařízení ES2032 MFP

ES2032 MFP

rychlost tisku Rychlost tisku formátu A4 20 barevných / 32 černobílých stran za minutu
a zpracování dat

Doba tisku 1. stránky 8 sekund černobíle
11 sekund barevně

Doba zahřívání tiskárny Méně než 60 sekund od zapnutí

Rozlišení tisku Víceúrovňová technologie ProQ2400, 1200 x 600 dpi

Emulace PCL/PS

Kompatibilita s OS Windows 2000, Server 2003, XP (32 a 64 bitů), Vista (32 a 64 bitů)1

Duplexní tisk Standardně

Rychlost procesoru 500 MHz

Fonty 86 PCL, 136 PS

Skenování Doba zahřívání skeneru Méně než 90 sekund od zapnutí

Rozlišení skenování Optické rozlišení 1200 x 1200 dpi, 4800 dpi s interpolací

Rychlost skenování Až 20 stran za minutu

Barevná hloubka Vstupní 48 bitů, výstupní 24 bitů

Vstup dokumentů Automatický podavač dokumentů na 50 listů, plochý skener 

Kontrast Pětistupňové nastavení

Adresa skenování 300 adres

Skenování do E-mail, FTP, CIFS a TWAIN

Formát PDF, JPEG, TIFF, M-TIFF

Kopírování Výstup první kopie 23 sekund barevně / 16 sekund černobíle

Rychlost kopírování Až 20 barevných / 32 černobílých stran za minutu

Rozlišení kopírování 600 x 600 dpi

 Zmenšení / zvětšení 25 % – 400 %

Max. počet kopií 99 kopií

Paměť Paměť (stand./max) 256/768 MB

Pevný disk Volitelně 40 GB

Správa dokumentů Nuance PaperPort®, Nuance OmniPage®

Dodávaný software  Template Manager 2006, Print Control, Storage Device Manager*, PrintSuperVision, OKI LPR, Color Swatch,  
Color Correct, Network Setup Tool, Web Driver Installer, Profile Assistant2*

Faxování Rozhraní PRJ11x2  (linka/tel) PSTN (veřejné telefonní linky), PBX (pobočkové ústředny)

Rychlost ITU-T G3 (Super G3) 33,6 kb/s, 3 sekundy/stránka

Rychlé volby 10 voleb jedním tlačítkem, 200 rychlých voleb

Skupiny Až 20 skupin

Oběžníkové vysílání Až 100

Stránková paměť 1,5 MB – cca 90 stránek

Manipulace s papírem Interní zásobník 300 listů. Formát papíru: A4, A5, B5, A6. Gramáž papíru 64 – 120 g/m2

Multifunkční podavač 100 listů. Formát papíru: A4, A5, B5, A6, řešení pro potisk disků CD, štítky, vizitky, bannery až do velikosti 215 x 1 200 mm. Gramáž papíru 75 – 203 g/m2 
Volitelný 2. zásobník 530 listů. Formát papíru: A4, A5, B5. Gramáž papíru 64 – 176 g/m2  

Duplexní jednotka Formát papíru: A4, A5, B5, 148 mm x 210 mm – 215,9 mm x 355,6 mm. Gramáž papíru 75 – 105 g/m2

Podávání papíru Standardně automatický podavač dokumentů na 50 listů

Výstup papíru 250 listů potiskem dolů, 100 listů potiskem nahoru

Provozní podmínky Teplota/vlhkost (provozní) 10 °C – 32 °C (doporučeno 17 °C – 27 °C), 20 % – 80 % r.v. bez kondenzace (doporučeno 50 % – 70 % r.v.)

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

Hlučnost Provozní: 59 dB(A), pohotovostní: 37 dB(A)

Požadavky na napájení Napájecí zdroj 220 – 240 V, 50 – 60 Hz

Příkon Nejvyšší 1 200 W, pohotovostní stav 110 W, běžný 490 W, úsporný režim méně než 27 W

Rozhraní  Vysokorychlostní USB 2.0, Ethernet 10/100Base Tx

rozměry (v x š x h) 700 x 500 x 600 mm 

hmotnost 37 kg

Příslušenství Paměť Volitelně 256 MB, 512 MB 
Pevný disk Volitelně

Druhý zásobník Volitelně

Kabinet Volitelně

Údaje o spotřebním materiálu: Z důvodu ochrany vaší tiskárny byl tento model navržen pro provoz pouze s originálním spotřebním materiálem OKI,  
který lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakýkoliv jiný spotřební materiál než originální (i v případě označení “kompatibilní”), může způsobit  
zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.

Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.
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Oki Systems  
(Czech and Slovak), s.r.o.
IBC – Pobřežní 3  
186 00 Praha 8  
Česká republika  
Tel.: +420 224 890 158  
Fax: +420 222 326 621  
E-mail: info@oki.cz
www.okiexecutiveseries.com

1  Aktualizované ovladače naleznete na webových stránkách Executive Series společnosti OKI.
2 Detailní informace naleznete na webových stránkách Executive Series společnosti OKI. 
 * Vyžaduje pevný disk.


