
Tato vysoce výkonná A3 barevná tiskárna 
zvládne denní požadavky na tisk těch 
nejnáročnějších oddělení. Snadno, rychle 
a se skutečně vynikajícími výsledky. 

Nová ES3640a3. Srdce rušného oddělení.

Schopnost kreativity

•  Schopnost tisku na formáty A6 až A3, tisku 
brožur a až 1 200 mm dlouhých bannerů pro 
kreativní interní tisk

•  Pracuje s papírem o gramáži 64 až 330 g/m2, 
přičemž těžší materiál je ideální pro obaly

•  Oboustranný tisk šetří čas a papír

•   Flexibilita při konečných úpravách, včetně 
vazby na stříšku a děrovače, které dodají 
dokumentům profesionální charakter

Nedostižný tiskový výkon 

ES3640a3

Vždy rychlý výkon

•  Vynikající rychlost tisku na formát A4 
36 str./min barevně a 40 str./min černobíle 
maximalizuje produktivitu

•  Úplné propojení sítí pro zapojení celého 
oddělení 

•  Velká pamět o kapacitě 768 MB pro práci 
s vetšími typy objemů/souborů

•  Jazyk PCL/PostScript umožňuje rychlé a přesné 
zpracování dat 

Kontrola využívání. Ochrana dat
•  Zdokonalené bezpečnostní funkce pro ochranu 

důvěrných údajů

•  Bezpečné vymazání umožňuje bezpečné 
smazání všech podrobností o úkolu z 
pevného disku

•  Kódování dat brání neoprávněnému čtení 
důvěrných dat

•  Kontrola tisku umožňuje sledovat a omezit 
zbytečné používání

Vždy ohromující výsledky

•  Vynikající kvalita tisku díky víceúrovňové 
technologii ProQ2400 a mikrojemnému toneru, 
které společně zlepšují detail, barevnou 
hloubku a lesk

•  Nástroje Color Correct (korekce barev) a 
Color Gamma (míra kontrastu barev) pomáhají 
zajistit vždy dokonalé barvy

•  Nástroj Profile Assistant umožňuje vysoce 
přesné přiřazení barevných profilů

•  Automatická kalibrace barev zaručuje 
konzistentní barvy po celou dobu 
životnosti tiskárny

Vytvořena pro výkon, po celý den, každý den

•  Velká, vysokoobjemová tiskárna

•  Nositelka ocenění, jednoprůchodová digitální 
LED technologie 

•  Prokázaná spolehlivost, vytvořena pro výkon

•  Hladký chod – plynulá podpora široké 
řady médií

 Systém 1 Systém 3

Rychlost barevného tisku (A4/A3) 36/19 str./min

Rychlost černobílého tisku (A4/A3) 40/21 str./min

Velikost papíru A6, A5, A4, A3 šířka, banner

Kapacita papíru 530 + 230 530 + 230 + 1 590

Duplexní jednotka (pro oboustranný tisk) •
2. zásobník •

Vysokokapacitní podavač • •
Pevný disk • •
Jazyk tiskárny PCL/PostScript

ES3640a3 BAREVNÁ A ČERNOBÍLÁ TISKÁRNA

• Standardní        • Volitelné  



©
 2

00
7 

O
ki

 E
ur

op
e 

Lt
d.

 O
ki

 P
rin

tin
g 

So
lu

tio
ns

 je
 o

ch
ra

nn
á 

zn
ám

ka
 s

po
le

čn
os

ti 
O

ki
 E

ur
op

e 
Lt

d.
 V

er
ze

 1
.0

 1
1/

20
07

.

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.oki.cz

Barevná a černobílá tiskárna ES3640a3

ES3640a3

Rychlost tisku 
a zpracování dat

Rychlost tisku formátu A4 36 str./min barevně, 40 str./min černobíle

Rychlost tisku formátu A3 19 str./min barevně, 21 str./min černobíle

Doba tisku první stránky 10,5 vteřin barevně, 9 vteřin černobíle

Doba zahřívání 85 vteřin nebo méně od zapnutí

Rychlost procesoru PowerPC 750 @ 800 MHz

Kvalita tisku
Rozlišení Víceúrovňová technologie ProQ2400, 1 200 x 600 dpi

Vylepšení tisku Automatická kalibrace barev, automatická registrace, automatická detekce médií

Druhy písma Fonty tiskárny 86 vektorových PCL fontů, 1 bitmapový font, 10 fontů TrueType, 136 fontů Adobe PostScript Typ 1

Kompatibilita

Tiskové jazyky PCL5c, PCL XL (barva), Adobe PostScript 3 s přímým tiskem PDF (v1.6), SIDM

Možnosti připojení IEEE 1284 obousměrné paralelní, vysokorychlostní USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet

Kompatibilita s OS1 Windows Vista (32 bitů) & Vista (64 bitů) / 2000 Workstation (SP3 nebo novější) / 2000 Professional (SP3 nebo novější) / 2000 Server (SP3 nebo novější) /  
2000 Advanced Server (SP3 nebo novější) / XP Professional / XP Professional x64 / XP Home / 2003 Server / 2003 Server x64 /

Windows 2000 Server (SP4) + Citrix MetaFrame XP Presentation Server, Feature Release 4 /
Windows Server 2003 Standard Edition + Citrix MetaFrame XP Presentation Server,  

Feature Release 4; Mac OS X PowerPC 10.2.8 nebo novější / OS X Intel 10.4.4 nebo novější

Síť a protokoly  Všechny významnější síťové protokoly podporované síťovou kartou Ethernet s interním webovým serverem  
pro nastavování síťové karty a správu tiskárny.

Protokoly TCP/IP:- ARP, RARP, 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.

Netware 3.x, 4.x, 5.x a 6 s úplnou podporou NDS a NDPS:- PServer, RPrinter, NDPS podporovaný prostřednictvím vyhrazené OKI NDPS brány.
EtherTalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI:- SMB, NetBIOS.

Ostatní:- EAP

Pokročilá práce v síti a 
zabezpečení

IPv6, 802.1x ověřování, SNMPv3, SSL3/TLS HTTPS kódování, bezpečné vymazání*, bezpečný tisk*,
kódování dat*, MAC filtrování, IP filtrování

Podpora čárových kódů Podpora čárových kódů s kontrolním součtem

Dodávaný software
Print Control Server (pouze Windows), Print Control Client, PrintSuperVision.net (pouze Windows), Template Manager 2006 (pouze Windows), 

Storage Device Manager* (pouze Windows), Profile Assistant*, Color Correct, PS Gamma Adjuster

Paměť
RAM standardně 768 MB

Max. RAM 1 024 MB

Pevný disk Volitelně (standardně 40 GB na systému 3)

Manipulace s papírem

Kapacita zásobníku papíru 1 530 listů s gramáží 80 g/m2. Formáty papíru: A6, A5, A4, A3, A3 šířka (až do velikosti 328 x 457 mm)

Volitelný 2./3. zásobník
kapacita papíru 530 listů s gramáží 80 g/m2. Formáty papíru: A6, A5, A4, A3, A3 šířka (až do velikosti 328 x 457 mm)

Kapacita papíru – víceúčelový 
podavač

230 listů s gramáží 80 g/m2. Formáty papíru: A6, A5, A4, A3, A3 šířka (až do velikosti 328 x 457 mm),  
zákaznická velikost až do délky 1 200 mm, včetně bannerů

Kapacita papíru vysokokapacitního 
podavače 1 590 listů s gramáží 80 g/m2. Formáty papíru: A6, A5, A4, A3, A3 šířka (až do velikosti 328 x 457 mm)

Gramáž papíru standardního 
zásobníku 64 – 216 g/m2

Gramáž médií – víceúčelový 
podavač 64 – 330 g/m2

Gramáž papíru v duplexní jednotce 64 – 188 g/m2

Výstup papíru 500 listů potiskem dolů, 200 listů potiskem nahoru

Provozní podmínky
Teplota a vlhkost 10 °C – 32 °C (doporučeno 17 °C – 27 °C) / 20 % až 80 % r.v. (doporučeno 50 % až 70 % r.v.)

Skladování -20 °C – 45 °C / 10 % až 90 % rel. vlhkost 

Požadavky na napájení
Napájení Jednofázové střídavé napětí 220 – 240 V, frekvence 50 Hz +/- 2 Hz

Spotřeba energie Běžný 750 W, nejvyšší 1 500 W, pohotovostní stav 200 W (průměrný), úsporný režim < 26 W

Hlučnost Provozní: 54 dB(A) nebo méně; pohotovostní stav: 42 dB(A) nebo méně; úsporný režim: 28 dB(A) po 30 minutách

Rozměry (v x š x h) 471 x 654,5 x 623 mm (Systém 1), 873 x 654,5 x 623 mm (Systém 3)

Hmotnost2 Cca 81 kg (Systém 1), 133 kg (Systém 3)

Příslušenství

Paměť Volitelně 256 MB

Pevný disk Volitelně 40 GB (standardně na systému 3)

2./3. zásobník Volitelně

Uzamykatelný 2./3. zásobník Volitelně

Vysokokapacitní podavač Volitelně (standardně na systému 3)

Skříňka Volitelně (není k dispozici na systému 3)

4-tray finisher (dokončovací 
jednotka se 4 přihrádkami) Volitelně (je nutný vysokokapacitní podavač)

5-tray finisher (dokončovací 
jednotka s 5 přihrádkami) Volitelně (je nutný vysokokapacitní podavač a 2. zásobník)

Děrovačka (2 otvory) pro 
dokončovací jednotku Volitelně (je nutná dokončovací jednotka)

Děrovačka (4 otvory) pro 
dokončovací jednotku Volitelně (je nutná dokončovací jednotka)

Děrovačka (4 otvory) pro 
dokončovací jednotku (švédská) Volitelně (je nutná dokončovací jednotka)

1  Aktualizované ovladače naleznete na webových stránkách řady produktů Executive společnosti OKI
2 Včetně všech spotřebních materiálů 
 * Nutný pevný disk

Specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Všechny ochranné známky jsou uznávány.

Údaje o spotřebních materiálech: Z důvodu ochrany tiskárny a zajištění všech výhod vyplývajících z její plné funkčnosti, byl tento model navržen pouze pro 
tisk s originálními tonerovými kazetami OKI Printing Solutions. Tyto kazety poznáte podle ochranné známky společnosti OKI. Jakékoliv jiné tonerové kazety 
nemusí vůbec fungovat, a to i v případech, kdy jsou označeny jako “kompatibilní”, a pokud fungují, může dojít ke snížení kvality tisku a výkonu vaší tiskárny.


