
A digitális nyomtatás jövője... RAGYOGÓ! 
Innovatív technológia a kreatív vállalkozások 
részére

ES9431 és ES9541

ES9431        négyszínű (CMYK) A3 nyomtató

ES9541        ötszínű (CMYK+1) A3 nyomtató
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Szemet 
gyönyörködtető 
nyomtatási minőség...
... innovatív a digitális nyomtatás világában  
és nem áll meg négy színnél. 

Az OKI úttörő  a LED nyomtatási technológiával kapcsolatos 
innovációban, amit új szintre emelt az ES9431 és ES9541 
nyomtatókkal. Ezeket a nyomtatókat a grafikai felhasználóknak 
terveztük, akik kimagasló nyomtatási minőséget, nagy nyomtatási 
sebességet, és alacsonyabb fenntartási költségeket kapnak ötvözve a  
teljes papírkezelési rugalmassággal.  
Az OKI az ES9541 nyomtatóval a  grafikus nyomtatás mércéjét újra 
megemelte, mivel ez az első digitális nyomtató, amely egy ötödik színt is 
képes nyomtatni. Most már igényei szerint nyomtathat nyomdai alapszíneket 
egy ötödik direkt színnel fehérben vagy akár tiszta fénnyel. 

Teljes rugalmasság alacsony fenntartási 
költségek mellett
A digitális LED nyomtatási technológiának köszönhetően az 
ES9431 és ES9541 a lehető legjobb minőségű, nagy felbontású 
színes nyomtatást tesznek lehetővé páratlan papírkezeléssel. 
Mindez akár 50 lap/perc nyomtatási sebességgel és egy 
opcionális ötödik színnel* párosul, ami az ES9431 és ES9541 
készülékeket ideális nyomtatóvá teszi a kreatív vállalkozások és 
a grafikai stúdiók részére.

A költséghatékony, nagykapacitású kellékanyagok pedig 
jelentősen csökkentik a fenntartási költségeket. A rendkívül 
versenyképes beruházási költségek, valamint a megnövelt 
energiahatékonyság verhetetlenné teszi az ES9431 és az 
ES9541 költséghatékonyságát.

Bővítse szolgáltatásait és keressen 
többet
Az ES9431 és az ES9541 igazi áttörést jelent a 
kreatív vállalkozások és grafikai stúdiók nyomtatási 
technológiájában, lehetővé téve a kis példányszámú 
nyomtatást sokféle papírra, a színek új dimenziójával és 
opcionális fehér nyomtatással* vagy egy tiszta fény toner 
hozzáadásával a ragyogó, direkt* nyomat érdekében.

Korábban ezeket a folyamatokat csakis drága, litografikus 
nyomtatókkal lehetett megvalósítani; most azonban mindez 
elérhető a kreatív vállalkozások vagy grafikai stúdiók részére ... 
igényeik szerint. A bevételi források végtelenek a vállalkozása 
számára. 

OMEGA HOUSE

24 OMEGA ROAD

LONDON, NW1 2LA

CLAIRE SALISBURY

PHONE: +44 (0)20 890 1234

EMAIL: CLAIRE.S@OMEGA.COM

OMEGA HOUSE

24 OMEGA ROAD

LONDON, NW1 2LA

CLAIRE SALISBURY

PHONE: +44 (0)20 890 1234

EMAIL: CLAIRE.S@OMEGA.COM

OMEGA HOUSE

24 OMEGA ROAD

LONDON, NW1 2LA

CLAIRE SALISBURY

PHONE: +44 (0)20 890 1234

EMAIL: CLAIRE.S@OMEGA.COM

OMEGA HOUSE

24 OMEGA ROAD

LONDON, NW1 2LA

CLAIRE SALISBURY

PHONE: +44 (0)20 890 1234

EMAIL: CLAIRE.S@OMEGA.COM

OMEGA HOUSE

24 OMEGA ROAD

LONDON, NW1 2LA

CLAIRE SALISBURY

PHONE: +44 (0)20 890 1234

EMAIL: CLAIRE.S@OMEGA.COM

OMEGA HOUSE

24 OMEGA ROAD

LONDON, NW1 2LA

CLAIRE SALISBURY

PHONE: +44 (0)20 890 1234

EMAIL: CLAIRE.S@OMEGA.COM

OMEGA HOUSE

24 OMEGA ROAD

LONDON, NW1 2LA

CLAIRE SALISBURY

PHONE: +44 (0)20 890 1234

EMAIL: CLAIRE.S@OMEGA.COM

OMEGA HOUSE

24 OMEGA ROAD

LONDON, NW1 2LA

CLAIRE SALISBURY

PHONE: +44 (0)20 890 1234

EMAIL: CLAIRE.S@OMEGA.COM

OMEGA HOUSE

24 OMEGA ROAD

LONDON, NW1 2LA

CLAIRE SALISBURY

PHONE: +44 (0)20 890 1234

EMAIL: CLAIRE.S@OMEGA.COM

OMEGA HOUSE

24 OMEGA ROAD

LONDON, NW1 2LA

CLAIRE SALISBURY

PHONE: +44 (0)20 890 1234

EMAIL: CLAIRE.S@OMEGA.COM

*csak az ES9541 esetében



3

Nyomtatási és grafikai kiválóság
Az ES9431 és az ES9541 több szempontból is megváltoztatja az igény szerinti nyomtatás koncepcióját. 
Az alábbiakban néhány példát említünk arra vonatkozóan, hogy ezek a kimagasló készülékek hogyan 
definiálják újra a kreatív és grafikai vállalkozások digitális nyomtatását: 

2. A legalacsonyabb fenntartási költségek 
Figyelembe véve a kreatív és grafikai vállalkozások működési 
elveit az ES9431 és az ES9541 nemcsak a kiváló minőségű 
nyomtatásról gondoskodik, hanem jelentős megtakarítást 
ér el a tulajdonosa részére a versenytársaink termékeihez 
viszonyítva. A rendkívül versenyképes beruházási költség 
a nagykapacitású festékkazettákkal párosulva jelentősen 
csökkenti az üzemeltetési költségeket, ami létfontosságú 
kérdés ott, ahol nagy fedettségre és kiváló minőségre van 
szükség. 

3. Sebesség, amire számíthat
Mostanáig sok nyomtató feláldozta a minőséget 
és a papírkezelést a sebesség érdekében, de 
nem az ES9431 és az ES9541. 
Ezek a nyomtatók a piacon elérhető legnagyobb, 
50 lap/perc nyomtatási sebességet produkálják 
úgy, hogy az nem megy a minőség rovására. 

1. Lenyűgöző, nagy felbontású színek
Az ES9431 és az ES9541 az OKI díjnyertes digitális LED 
technológiáját használja, amely a lehető legélesebb és 
legragyogóbb nyomtatást teszi lehetővé. Mindez a Multi-level 
ProQ technológiával kombinálva lehetővé teszi, hogy teljes 
mértékben ura legyen a nyomtatott anyagainak lenyűgöző, 
nagyfelbontású, színes nyomtatást produkálva. 

4. Élvonalbeli papírkezelési rugalmasság
Az ES9431 és az ES9541 teljesen kiüti a versenytársakat a 
papírkezelési rugalmassággal kapcsolatban. Mostantól 
házon belül nyomtathat a legkülönfélébb papírokra 
akár 360g/m2 tömegig egyoldalas,  vagy 320g/m2-ig 
kétoldalas nyomtatásban, ami nagyobb tömeg mint 
a hasonló nyomtatóké. Ehhez jön még az A6-tól 
az SRA3-ig terjedő lapméret, valamint az akár 
1,3 méteres bannerek, és elmondhatja, hogy a 
legsokoldalúbb nyomtató tulajdonosa ebben 
az árkategóriában, amellyel rendkívül sok 
mindent nyomtathat házon belül, igény 
szerint, alacsony költségek mellett. 
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Az OKI már többször dobott piacra olyan 
innovatív termékeket, amelyek új értelmet adtak 
a nyomtatásnak. Az első digitális LED készüléktől 
kezdve a legkisebb és legelérhetőbb,  
színes A3-as nyomtatóig piacvezetők  
vagyunk az ügyfeleink igényeire  
szabott nyomtatók gyártásában. 

Várakozáson felüli papírkezelési 
rugalmasság  

A kihívás: Nyomtatás  vastag papírra

Ha vastag médiára nyomtatunk digitális nyomtatóval, akkor gyakran 
előfordul, hogy a tonert nem égeti rá a lapra. Ez rossz minőségű 
nyomtatást vagy pazarlást eredményezhet. Másik megoldás a 
hagyományos litografikus nyomtatás, amely gyakran időigényes és 
drága kis példányszámú anyagok esetében. 

A megoldás: 

Az ES9541 a lehető legjobb minőségű digitális nyomtatást biztosítja az 
egymenetes, egyenes papírútas technológiának és a beépített automata 
lapkalibrációnak köszönhetően. Most akár 360g/m2 tömegű papírra is 
nyomtathat A6 vagy SRA3 méretben vagy készíthet akár 1,3 méteres 
bannereket úgy, hogy ezentúl házon belül, igényei szerint gyárthatja le 
a promóciós anyagait, csomagolóanyagait, marketing kiadványait. 

Zseniális megol-
dásokat nyújtunk az 
eddig megoldatlan 

problémákra 
Az ES9541 az első számú választás a grafikai és 

kreatív vállalkozások számára: megfizethető és 
egyedülálló, nagy színfelbontású nyomtató, amellyel 
nemcsak a nyomdai alapszínek teljes skálájában 
nyomtathat, hanem egy ötödik direkt színt is 
használhat fehérben vagy tiszta fénnyel.

Első a  
digitális LED 
nyomtatásban:  
CMYK +1



5

Nyomtatás az összes színben - fehérben is 
A kihívás: 

Erőteljes fehér szín nyomtatása különböző hátterekre, 
különböző papírokra mindig is kihívás volt a nyomtatóipar 
részére. 
A fehérbetűs szövegek vagy ábrák nyomtatása eddig vagy 
fehér nyomathordozó használatával, vagy a szitanyomás 
költséges és hosszadalmas eljárásával történhetett.

A megoldás: 

Az OKI ES9541-es nyomtatója képes fehér színt nyomtatni 
a CMYK mellett, így költséghatékonyan lehet kis 
példányszámban színes vagy átlátszó papírra nyomtatni, 
új ragyogást biztosítva a színeknek. Képzelje el, mostantól 
lenyűgöző színeket nyomtathat sötét hátterű papírra, először 
fehér hátteret nyomtatva majd felülnyomva a kívánt színnel. 
Ugyanezzel a módszerrel látványos grafikákat is nyomtathat 
átlátszó fóliára. 

Lenyűgöző végeredmény -  
tiszta fények igényei szerint
A kihívás: 

A fénylő bevonat nyomtatása egy adott design valamelyik elemének azonnali 
vizuális hatással történő kiemelése érdekében eddig rendkívül költséges és 
bonyolult volt, ami nem érte meg a ráfordítást.   

A megoldás: 

Gondoljon csak bele, mennyi új lehetőség adódik azáltal, hogy fénylő 
bevonatot nyomtathat a kis példányszámú anyagaira. 
Az OKI innovatív ES9541-es nyomtatójával elérhető áron teheti rá ezt az 
extra fényt a kis példányszámú anyagaira az átlátszó festék alkalmazásával. 
Nyomtathat négy színnel, majd az ötödik festékkel fénylő bevonatot vihet a 
nyomtatásra egyetlen művelettel, gyorsan, különböző papírokra 360 g/m2 
tömegig. Emelje nyomatai minőségét az elérhető, átlátszó festékkel. Képzelje 
csak el, mostantól tiszta fényt vihet fel a névjegykártyákra, szórólapokra és 
egyéb nyomtatványokra, igazi mélységet és kiemelkedő felbontást adva nekik. 
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Tökéletes partner a grafikai és 
kreatív vállalkozások részére 
Az ES9431 és S9541 nyomtatók a Multi-Level ProQ technológia segítségével nagyfelbontású nyomtatási minőséget produkálnak. 
Mindez párosulva a sokoldalú papírkezeléssel életre kelti a kreatív ötleteit és új bevételi forrásokkal gazdagítja.

Teljesen kompatibilis az EFI Fiery® XF-fel
Az ES9431 és ES9541 kompatibilis az opcionális Fiery XF Version 5 Digital Front End szerverrel, amely speciális 
színkezelést tesz lehetővé, beleértve a direkt színeket és a nyomdai alapszíneket, optimalizálva a színmélységet 
és a nyomtatási minőséget. Sőt a meglévő Fiery XF berendezésekhez kapható egy kimeneti egység, amellyel 

csatlakoztatható az ES9431 és ES9541. 

ES9431 - A cél a 
lenyűgöző hatás
Az ES9431 tökéletes 
partnere a kreatív irodáknak 
és design csapatoknak, 
ahol az ügyfelek elvárják, 
hogy a koncepció a lehető 
legjobban megközelítse a 
végeredményt. 

Az ES9431 mindennapi 
irodai használatra is megfelelő, így nincs szükség két 
nyomtatóra. A költséghatékonyság is lényeges szempont, 
az alacsony bekerülési költségek és a nagyteljesítményű 
festékpatronok miatt a fenntartási költségek is olyan szintre 
csökkentek, amely mindenki számára elérhetővé teszi a 
terméket. 

ES9541 - Bővítse 
szolgáltatásait és 
keressen többet...
Az ES9541 egyedi megoldást 
nyújt a digitális nyomdák 
és grafikai stúdiók részére 
erős vagy direkt fehér szín, 
fénylő bevonat nyomtatására 
házon belül, az igényeknek 
megfelelően. Most nagy 
befektetés nélkül adhat új 

szolgáltatásokat ügyfelei részére és növelheti a bevételeit.

Az ES9541 megváltoztatja a kis példányszámú projektek 
lehetőségeit, legyen szó képeslapokról, brosúrákról, 
csomagolási prototípusokról, marketing anyagokról, 
vagy kirakati dekorációról. Most az új szolgáltatások 
bevezetésével alacsony üzemeltetési költségek mellett 
növelheti vállakozását és bevételeit. 

Cserélhető direkt szín csomag (csak az ES9541 
esetében)
A fehér és az átlátszó direkt színek közötti váltás nagyon 
egyszerű. Opcióként minden direkt szín csomag tartalmaz 
egy festékpatront, egy fényhengert és egy festék átvezetőt. 
Ezek pillanatok alatt cserélhetők a nyomtatóban, a festékek 
nem szennyezik egymást és a nyomtató továbbra is kitűnő 
minőséget produkál. 
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1.360 lap

2. papírtálca
1.360 lap

2. papírtálca 
kerekes állvánnyal

1.890 lap

2. + 3. papírtálca
1.890 lap

2. +3. papírtálca 
kerekes állvánnyal

2.420 lap

HCF(nagykapa-
citású lapadagoló) 2. papírtálca HCF-el 

2.950 lap

Papírtálca opciók

830 lap

Leírás Négyszínű (CMYK) A3 nyomtató ötszínű (CMYK+1) A3 nyomtató
Nyomtatási sebesség A4: 50 lap/perc színes, 50 lap/perc fekete-fehér; A3: 28 lap/perc színes, 28 lap/perc fekete-fehér
Nyomtatási felbontás ProQ2400 Multi-Level technológia, 1200 x 1200 dpi
Első nyomat elkészítési ideje Színes: 8 másodperc, fekete-fehér: 8 másodperc
Hálózat Alapkiépítésben
Kétoldalas egység Alapkiépítésben
Standard papírkapacitás 530 + 300 lap

Opcionális papírkapacitás Második papírtálca: 530 lap (45530703); 3. papírtálca: 530 lap (45530703); 
Papírtálca kerekes állvánnyal: 530 lap (45530903); Nagykapacitású lapadagoló: 1.590 lap (45530803)

Maximális lapkapacitás 2.950 lap
Méretek (ma. x sz. x mé.) 640 x 699 x 625mm
Súly 97,6kg 110,8kg
Energiafogyasztás Energiatakarékos üzemmódban: <34W; Mély-alvó üzemmódban: <4W
Memória (RAM) Alapkiépítés: 2GB; Maximum: 2GB
Merevlemez-meghajtó Választható: 160GB (44622302)
Nyomtatási nyelvek PCL5c, PCL 6 (PCLXL), Adobe PostScript3 közvetlen PDF nyomtatással (v1.7), XPS, SIDM
Operációs rendszerekkel való 
kompatibilitás

Windows Vista (32 bit és 64 bit) / XP (32 bit és 64 bit) / Server 2003 (32 bit és 64 bit) / Server 2008 (32 bit és 64 bit) / Server 2008 
R2 (64 bit) / Windows 7 (32 bit és 64 bit) / Server 2012 (64 bit) / Windows 8 (32 bit és 64 bit); Mac OS9 / OS X 10.3.9 - 10.9

Segédszoftverek PrintSuperVision, Print Job Accounting, Template Manager, Color Correct, Color Swatch
Külső RIP Választható: EFI Fiery XF 5.0 Server (45592303)
Biztonság Biztonságos nyomtatás, biztonságos törlés (opcionális HDD-vel)
Papírméretek/súlyok SRA3, A3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5; egyéni méret 1.321 mm-ig és papírtömeg akár 360g/m2-ig
Direkt szín csomag* - Fehér: 45531313; átlátszó: 45531413

Kellékanyagok

38k festékkazetták Cián: 45536511; Magenta: 45536510;
Sárga: 45536509; Fekete: 45536512

Cián: 45536511; Magenta: 45536510;
Sárga: 45536509; Fekete: 45536512

10k festékkazetta - Fehér: 45536425
20k festékkazetta - átlátszó: 45536428

40k fényhengerek Cián: 45103721; Magenta: 45103720;
Sárga:45103719; Fekete:45103722

Cián: 45103721; Magenta: 45103720;
Sárga: 45103719; Fekete: 45103722

20k fényhengerek - Fehér: 45103723; átlátszó:45103724
150k továbbító szalag 45531213
150k beégető egység 45531113
40k festékgyűjtő tartály 45531503

ES9541ES9431Műszaki adatok áttekintése

*Direkt szín csomag: 1 x 10.000 oldalra elegendő festékpatron, 1 x 20.000 oldalra elegendő fényhenger; átlátszó direkt szín csomag: 1 x 10.000 oldalra elegendő festékpatron, 1 
x 20.000 oldalra elegendő fényhenger 
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Miért OKI?

OKI- az üzleti nyomtatás specialistája.

Célunk, hogy segítsük a vállalkozásokat 
növekedni és prosperálni azzal, hogy nyomtatott 
kommunikációjukkal is a lehető legjobb benyomást 
alakítsák ki magukról. A megbízható, egymenetes 
technológiára épülve kialakítottunk egy olyan 
gyors, kiemelkedő minőségű, költséghatékony 
nyomtatási megoldást, amelyikre bármely 
vállalkozás számíthat most és a jövőben egyaránt. 

Tudjuk, hogy a megbízhatóság mennyire fontos 
ügyfeleink számára. Éppen ezért a készülékeink 
mindegyike a versenyképesség megtartása 
mellett biztosítja a mindennapi munkamenet 
folytonosságát és hatékonyságát. 

OKI. Nincs még valaki, aki ennyit tenne az üzleti 
nyomtatás érdekében. 

Miért Executive Series? 

A díjnyertes készülékek következő generációja.

Az exkluzív Executive Series színes és fekete-
fehér multifunkciós készülékek az OKI díjnyertes 
sorozatára épülve garantálják a hatékony 
munkamenetet, a dokumentumok folyamatos, 
egyenletes biztosítását a költségek kordában 
tartása mellett.

Válogatott Executive Series partnereink nyomtatási 
startégiát és személyre/vállalkozásra szabott 
megoldásokat tudnak ajánlani, ami biztos, 
tervezhető költségstratégiát és karbantartást 
biztosít az ügyfeleinknek. 

Környezetvédelem

Az Üzleti Etikai Kódex értelmében az 
OKI folyamatosan arra törekszik, hogy 

ügyfeleinek környezetbarát megoldásokat kínáljon:

■  Termékeinket úgy terveztük és alkottuk meg, 
hogy azok a lehető legkisebb káros hatással 
legyenek a környezetre.

■  Stratégiai célkitűzéseink egyike az 
újrahasznosítható készülékek és kellékanyagok 
számának növelése.

■  Felelősséggel tartozunk aziránt, hogy 
üzletvitelünket környezetbarát módon 
folytassuk, hozzájárulva a helyi közösségek 
környezetvédelmi tevékenységeihez.

Az OKI „zöld levél” szimbóluma, amelyet 
valamennyi terméken és csomagoláson megtalál, 
elkötelezettségünk bizonyítéka a begyűjtés, 
újrahasznosítás és a környezetvédelmi folyamatok 
iránt. 

Energy Star

Nyomtatóink és multifunkciós esz-
közeink rendkívül energiahatékony 

tervezésüknek köszönhetően, mely hozzájárul az 
energiai pazarlás csökkentéséhez, kiérdemelték 
az Energy Star címkét. Ezek az eszközök keves-
ebb energiát használnak a szokványos feladatok 
elvégzéséhez. Használaton kívül automatikusan 
energiatakarékos üzemmódba lépnek, és az olyan 
tulajdonságoknak köszönhetően, mint például a ké-
toldalas nyomtatás, tovább csökkentik az energiafel-
használást és a papírfogyasztást.

High Definition Color

A High Definition Color technológia az 
OKI saját, egyedi piacmeghatározó 

hardver és szoftver technológiája. Ezek az 
összetevők egyszerűen, intelligensen és tökéletesen 
működnek, kiváló színes nyomtatást eredményezve.

20 évnyi LED technológia

Az OKI 20 évvel ezelőtt úttörő szerepet 
vállalt a digitális LED technológia kifejlesztésében. 
Ez az innováció nagy felbontású nyomtatást biztosít 
– minden alkalommal lenyűgöző minőségben. 
A digitális LED technológiának köszönhetően 
nyomtatóink kisméretű, környezetbarát és 
energiahatékony eszközök, amelyek jelentősen 
kevesebb nyersanyagot igényelnek a gyártás 
során, valamint kevesebb energiát fogyasztanak. A 
LED-es nyomtatófejeknek nincs mozgó alkatrészük, 
így LED-es nyomtatóink nagy teljesítményűek és 
különlegesen megbízhatóak.


