
ES5162LP MFP

Multifuncional Mono perfeita para 
seu fluxo de trabalho

OKI e
O Meio ambiente

Tecnologia LED Longa duração e alta qualidade de impressão
ENERGY STAR® Comprovada eficiência energética
Impressão Duplex (Frente e Verso) Economia de recursos
Modo Deep Sleep Baixo consumo de energia (<2W) 
Desligamento automático Poupa energia durante períodos prolongados sem uso
Toner separado do cilindro Menor quantidade de peças para descarte



Econonia e flexibilidade – A ES5162LP MFP 
foi desenvolvida para ser de fácil utilização, 
combinando impressão, cópia, fax e digitalização 
em um único equipamento. 

Facilite sua navegação com a tela touch colorida 
de 7” e sistema de menu intuitivo, botões 
de acesso rápido e personalizável para seu 
escritório ficar ainda mais inteligente.

Imprima documentos usando a opção de 
criptografia avançada em redes Gigabit e 
obtenha a máxima produtividade nas funções de 
impressão e digitalização segura. 

Controle o acesso dos usuários e restrinja os 
recursos que cada um pode ter no equipamento, 
bem como a definição de cotas.

Economize com a ES5162LP MFP, usando toner 
e cilindro separados você troca somente o 
necessário, poupando recursos e reduzindo o 
custo de operação.

Compartilhe arquivos e documentos com 
agilidade – coloque o documento no vidro de 
exposição ou no alimentador automático de 
documentos (RADF) frente e verso de 50 folhas e 
digitalize em cores ou mono para seu PC ou MAC. 

Salve e envie a versão eletrônica para uma pasta 
no seu PC, rede ou site FTP, em anexo para um 
endereço de e-mail, ou fax.

Toda a flexibilidade que seu escritório precisa 
em um só equipamento 

Destaques:

• Multifuncional Mono com tecnologia LED 4 em 
1 - impressão, cópia, digitalização e fax

• Compacta, ideal para escritórios e grupos de 
trabalhos

• Até 47 páginas por minuto
•  Impressão duplex (frente e verso) padrão
•  Digitalização colorida
•  Tela LCD de 7” reclinável
•  Pronta para impressão em redes, AirPrint e 

Google Cloud Print™
•  Impressão segura criptografada para garantir 

a confidencialidade dos documentos
•  Armazenamento direto no equipamento, não 

requer HD externo
•  Plataforma aberta OKI sXP2* para 

desenvolvimento de soluções customizadas
•  Toner Inicial para até 10.500 páginas 
•  Interface de Rede e USB padrão e conexão 

para Pen Drive frontal
•  3GB de memória 
•  Alimentador automático de documentos 

duplex (RADF) de 50 folhas – digitaliza ambos 
os lados

•  Garantia de 1 ano para o equipamento

Acesse diretamente o catálogo de endereços no 
servidor via LDAP, reduza o tempo de digitação 
e melhore a confiabilidade na entrega de 
documentos.

A ES5162LP oferece também recursos de fax 
avançado, incluindo internet fax (T.37), discagem 
por um toque, toque distinto e o recurso de 
entrega automática que encaminha todos os 
fax recebidos para uma pasta ou endereços de 
e-mail determinados.

Impressão sem fio (opcional) e em movimento 
A ES5162LP em rede suporta impressão em 
nuvem/mobile com o Google Cloud Print, Air Print 
para Apple IOS e o aplicativo OKI mobile Print 
para Android.

Operação eficiente - A ES5162LP MFP conta com 
uma série de benefícios relacionados à redução 
de consumo de energia e recursos:

Certificada pela Energy Star – Menor consumo de 
energia, especialmente no modo Deep Sleep;

Deep Sleep – Permite operação consumindo 
menos de 2W;

Impressão Duplex – Diminui o consumo de papel, 
imprimindo frente e verso da folha;

Função Economia de Toner – permite reduzir o 
uso de toner ao imprimir em modo rascunho os 
documentos do escritório.

Teclas de Acesso Rápido: 
características primárias são 

simples de localizar e acessar

Teclado Alfanumérico: 
digite números de fax, 
códigos e quantidades 
com um toque.

Tela touch reclinável LCD de 7”: simplifica a navegação e aumenta 
a produtividade do usuário; a tela inicial personalizável coloca as 
funções mais utilizadas e orientações de diagnóstico ao alcance 
do usuário para processos de trabalho rápidos e eficientes.

Plataforma OKI® Smart Extendable 2 (sXP2*) –
redefinindo o conceito multifuncional
Esta arquitetura aberta e flexível permite que 
desenvolvedores de software e Parceiros de 
Solução OKI criem aplicativos e formulários 
que atendam às necessidades específicas do 
seu negócio.

Painel de operação ES5162LP MFP

* Requer download



Impressão frente e 
verso automática, cópia, 
digitalização e fax.
Alimentador Automático 
de Documentos (RADF) 
para um processamento 
simples, eficiente 
e econômico de 
documentos.

Toner de alta capacidade 
para reduzir o número de 
intervenções do usuário.

Imprima ou digitalize 
diretamente a partir de 
uma unidade USB sem a 
necessidade de um PC.

Manuseio flexível de papel, em formatos desde A6 a banners 
com 1,3 m de comprimento e até 163 g/m² via bandeja de papel 
multifunções (MPT) de 100 folhas com detecção automática.

Tela touch reclinável LCD de 7” 
personalizável, com o sistema 
de menu intuitivo e função de 
ajuda simplificada. Melhore 
sua experiência configurando 
os recursos mais frequentes 
na tela inicial para um acesso 
rápido e fácil.

Alta capacidade de papel - ideal para impressões de 
grandes volumes - até 1160 folhas, com a segunda bandeja 
opcional instalada.

Visão geral

Informações para pedidos:

Descrição Código

ES5162LP MFP 61602601

Suprimentos Código

Cartucho de Toner (12.000 páginas)5 45807129

Cilindro de Impressão (30.000 páginas)6 44574317

Serviços Coberturas Código

Instalação física e lógica até 100km SV20000294

Upgrade para garantia on-site até 100km SV20000295

Upgrade para garantia on-site 24 meses até 100km SV20000297

Extensão garantia balcão 24 meses SV10000299

Opcionais Código

2ª bandeja para 530 folhas 44575713

Módulo Wi-fi (802.11 a/b/g/n) 45830201



Especificações

Impressão

Tecnologia Digital LED

Velocidade

Velocidade frente e verso

Tempo da primeira página

Resolução de impressão

Velocidade do processador

Ciclo máximo de trabalho

Emulações

Sistemas operacionais²

Windows XP via Driver Universal

Conectividade
a/b/g/n opcional

Impressão frente e verso (duplex) Padrão

Impressão Segura/Criptografada Sim

Copiadora

Velocidade de cópia

Velocidade frente e verso

Tempo para primeira cópia

Resolução de cópia

Zoom

Seleção de cópias

Cópia frente e verso Padrão

Funções de cópia
Cópia de documentos; Agrupado; n-Up; Mixed; Apagamento 
de borda

Scanner

Tipo do Scanner ColorCIS

Entrada de documentos Alimentador com reversão (RADF); vidro de exposições

Velocidade

Resolução

Função Scan-to

Pasta (CIFS/SMB/FTP/HTTP), E-mail com suporte LDAP,
Memória USB, PDF, Secure PDF, High compression-PDF,

-
gitalização para computador, Remote Scan. OCR e PDF/A 
suportado com SENDYS Explorer LITE e ABBYY®

Fax

Fax Modem

Conectividade

Memória

Teclas acesso rápido Botão Fax e atalhos na tela

Discagem rápida

Funções de Fax

Discagem no gancho; Rediscagem; PC Fax; Fax para Servidor 

Detecção de toque distinto; Seleção de bandeja automática 
de impressão Fax; Bloqueio de Fax indesejável; Eliminação 
de bordas; Entrega automatizada; Impressão/Digitalização 
Duplex

Memória

Padrão/Máx. RAM

Armazenamento

 

de laboratório. Resultados podem variar.

www.okidata.com.br

 

número de páginas impressas por tarefa).

desacordo com as instruções contidas no guia de usuário, bem como pela utilização de suprimentos não 
originais OKI (tais como: compatíveis, remanufaturados, recondicionados, etc.).

esgotamento em razão da utilização e independe do volume de páginas produzidas.  Caso a quantidade 

consumo total do suprimento.

Imagens com caráter ilustrativo.  Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais e/ou 
registradas de seus respectivos proprietários. Especificações sujeitas a variação sem aviso prévio.

Wireless LAN (opcional)

Protocolos Wi-Fi CERTIFIED a/b/g/n; Wi-Fi Protected Setup

Segurança

Painel Operador

Descrição

Manuseio de Papel

Capacidade Padrão

Capacidade Máxima

 Saída de Papel Padrão

Formatos Suportados

Bandeja Frontal: 

Duplex: 
RADF: 
Vidro de exposições: 

Peso do Papel
Bandeja Frontal:

RADF:

Tipos de Papel
Comum, Reciclado, Timbrado, Pesado, Cartão, Áspero, 
Etiquetas, Envelopes, Transparências

Ambiental

Dimensões (LxPxA)

Peso

Consumo de energia
-

ENERGY STAR ®  compatível Sim

ENERGY STAR Tec Value

Ruído Acústico

Suprimentos

Cartucho de Toner

Cilindro de Impressão

Garantia 7

Equipamento

Pente de LEDs

Suprimentos

USA

Mexico, D.F.

Versão: V0 –  10/2016

250 folhas (150 folhas face para baixo / 100 folhas 
face para cima)

duplex

até Ofício 2

Bandeja 1:
2ª Bandeja Opcional:

Bandeja 1/2ª Bandeja Opcional / Duplex: 

Para mais informações sobre serviços e produtos OKI - inclusive extensões de garantia, entre em 
contato conosco pele telefone: (11) 3543-5500 ou visite nosso site www.oki.com.br
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