
Příslušenství (objednací kódy)
2. zásobník papíru tray 44274502
3. zásobník papíru tray 44274502

Kabinet 01219302

Paměť 256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908
Paměťová karta SDHC5 16 GB: 01272701

Tiskárna

Rychlost tisku 34 barevných str. A4/min, 36 černobílých str. A4/min

Doba pro vytištění 1. stránky 9 sekund barevně, 8 sekund černobíle

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

Rychlost procesoru 533 MHz

Kompatibilita
Rozhraní Vysokorychlostní USB 2.0, 10/100-TX Ethernet

Emulace PCL 6 (XL3.0) a PCL5c, PostScript 3 (emulace), SIDM  
(IBM-PPR, EPSON-FX), přímý tisk PDF v1.7, XPS

Síť a síťové protokoly

Podporovány všechny běžné síťové protokoly, interní webový 
server pro správu zařízení. 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 protokoly. NetWare 3.x, 4.x, 
5.x a 6 s plnou podporou NDS a NDPS:- PServer, RPrinter, NDPS 
podporováno pomocí OKI NDPS brány. AppleTalk:- ELAP, AARP, 
DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI:- SMB, NetBIOS. 
Ostatní:- EAP

Kompatibilita s OS1

Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional 
x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Server 2008 / Server 
2008 x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit); Mac OS X 10.3.9 
- 10.6.1

Rozšířené síťové vlastnosti  
a zabezpečení

IPv6, ověřování 802.1x, SNMPv3, SSL3/TLS HTTPS šifrování, 
kryptování dat, filtrování MAC i IP adres, zabezpečené 
vymazání3 a zabezpečený tisk3, IPSec

Softwarové nástroje1

Color Correct, OKI LPR2, PrintSuperVision.net2, Swatch Utility, 
Template Manager2, Web Driver Installer2, Print Control Server2, 
Print Control Client, Storage Device Manager2&3, Gamma Utility, 
Profile Assistant3, Colour Access Policy Manager2

Hlavní vlastnosti
Paměť Standardně: 256 MB; Maximum: 768 MB;  

Volitelná SDHC paměťová karta5: 16 GB  

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):  -20°C až 45°C, 10% až 90% r.v.
Napájecí zdroj Jednofázové střídavé napětí 220 až 240V, frekvence 50Hz +/- 2Hz

Příkon Typicky: 600W; maximálně: 1300W; pohotovostní stav: 
průměrně 100W; úsporný režim: <15W; režim spánku: 1.2W

Hlučnost Provozní: 54dB(A) nebo méně; pohotovostní režim: 37dB(A); 
úsporný režim: úroveň pozadí

Rozměry (VxŠxH) 340 x 435 x 604 mm
Hmotnost4 29 kg

Objednací kódy ES6410dn: 01269202

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.

Barevné a černobílé tiskárny ES6410

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

Vylepšení Automatické vyvážení barev, funkce PhotoEnhance přes ovladač 
tiskárny (vyjma ovladačů pro Mac a PostScript)

Manipulace s papírem

Kapacita papíru 1. zásobník: 300 listů gramáže 80 g/m2;  Multifunkční podavač: 
100 listů gramáže 80 g/m2

Kapacia papíru volitelných 
zásobníků

2. zásobník: 530 listů gramáže 80 g/m2 

3. zásobník: 530 listů gramáže 80 g/m2

Maximální kapacita papíru 1 460 listů gramáže 80 g/m2

Velikosti papíru

1. zásobník: A4, A5, B5, A6; 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), uživatelská 
velikost (až 1 200mm délky včetně bannerů);  
Duplexní jednotka: A4, A5, B5, uživatelská velikost: šíře 148 
-215,9 mm x délka 210 - 355,6 mm

Gramáž papíru 1./2./3. zásobník: 64 - 220 g/m2; Multifunkční podavač:  
64 - 250 g/m2; Duplexní jednotka: 64 - 120 g/m2 

Duplexní jednotka Standardně

Výstup papíru 250 listů potiskem dolů, 100 listů potiskem nahoru, 80 g/m2 

1Aktuální informace o kompatibilitě s OS a ovladače naleznete na www.okiexecutiveseries.com; 2 Pouze Windows; 3 Vyžaduje SDHC paměťovou kartu;  4 Včetně spotřebního materiálu;
5 Podpora paměťových karet Secure Digital High Capacity (SDHC) do kapacity 32 GB. OKI neručí za kompatibilitu SDHC paměťových karet jiných výrobců.

Písma

Fonty tiskárny 87 škálovatelných PCL fontů a 136 PostScript Type 1 fontů; 
bitmapové fonty PCL. Čárové kódy OCR-A/B; USPS ZIP

Čárové kódy Podpora čárovvých kódů s kontrolními součty

© 2009 Oki Systems (Czech and Slovak) 
Specifikace mohou být změněny bez upozornění. Berou se na vědomí všechny ochranné známky.

Oki Systems 
(Czech and Slovak), s. r. o.
Pobřežní 3
186 00  Praha 8
Česká republika
tel.: +420 224 890 158 
fax: +420 222 326 621
www.oki.cz, www.oki.sk



ES6410

Profesionální výkon pro každou kancelář

ES6410 je rychlá, všestranná a současně 
dostupná A4 barevná a černobílá 
kancelářská tiskárna. Díky širokému 
rozsahu podporovaných médií,  
který umožňuje lepší využití investice  
a díky ekologickému provozu, který 
zmenšuje uhlíkovou stopu související 
s používáním tiskových zařízení ve firmě, 
je tato výkonná tiskárna opravdu nejlepším 
řešením pro malé a střední firmy.   
Lehce dokáže uspokojit požadavky  
až 10 uživatelů.

Pokud hledáte zařízení se snadným 
používáním, tiskárna ES6410 je tou pravou. 
Díky pětiřádkovému LCD displeji je ovládání 
intuitivní. Tiskárna vyniká rychlostí tisku 
až 36 stran za minutu. Rychlost tisku 
první strany je pouhých 8 sekund, a tak 
na dokumenty už nebudete muset čekat.  
Dlouhá životnost spotřebního materiálu, 
vysoká kapacita zásobníku papíru, 
mimořádně spolehlivá digitální technologie 
LED s menším počtem pohyblivých částí 
a přímý průchod papíru – to vše udržuje 
nutnost uživatelských zásahů na minimu. 
Tiskárna ES6410 spolehlivě plní všechny 
požadavky pracovního týmu a tím umožňuje 
zaměřit se na klíčové obchodní aktivity. 

Tisk na různá média

Velká flexibilita médií umožňuje tisk 
nejrůznějších firemních materiálů, bannerů 
a marketingových materiálů jednoduše 
přímo v kanceláři. 

g   Tisk na média o gramáži až 250g/m2 
– vyšší než dovolí jakákoliv srovnatelná 
tiskárna

g   Pracuje s formáty od A6 po A4 včetně  
1.200 mm dlouhých bannerů

g   Volitelně druhý zásobník papíru, kapacita 
tím může být navýšena až na 1,460 listů 

Ekologická nenáročnost

Výrazně nízká spotřeba energie tiskárny 
ES6410 snižuje účty za elektrickou energii  
a zmenšuje negativní vliv na životní 
prostředí.

g   Spotřebovává pouze 1,2 wattu v režimu 
spánku

g   Oboustranný tisk (volitelně pro C610n) 
snižuje spotřebu papíru a redukuje tak 
náklady

g   Certifikace Energy Star 

Redukce a kontrola nákladů na tisk 

ES6410 je cenově dostupná, má 
vysokokapacitní tonery a obrazové válce 
s dlouhou životností. Součástí balení jsou 
čas a náklady šetřící užitečné softwarové 
nástroje. Žádná jiná barevná tiskárna 
nenabízí tolik za tak málo.

g   Print Control software umožňuje sledovat 
používání tiskárny a kontrolovat náklady

g   PrintSuperVision software dovoluje IT 
správci snadnou a pohodlnou dálkovou 
správu zařízení

g   Colour Access Policy Manager umožňuje 
sledování a kontrolu barevných tiskových 
výstupů


