
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

-

Conectividade

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 Digitalização

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

-
talizar para computador (com Actkey), Remote Scan. OCR e 
PDF/A suportado com SENDYS Explorer LITE e ABBYY®

Fax

Velocidade

Conectividade

Memória

Resolução

Teclas acesso rápido

Discagem rápida

Funções Fax

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

toque distinto; Seleção de bandeja automática de impressão 
Fax; Bloqueio de Fax indesejável; Eliminação de bordas; Entre -
ga automatizada; Impressão/Digitalização Duplex

Para mais informações sobre serviços e produtos OKI - inclusive as extensões de garantia - 

podem variar.

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

decorrência do consumo total do suprimento.

Memória

Padrão/Máx. RAM

Armazenamento

Wireless LAN (opcional)

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

Segurança

Painel Operador

Descrição
-

rico; teclado QWERTY

Manuseio de papel

 

Capacidade Máxima

Empilhador face para cima: Empilhador face para 
baixo: 

Formatos Suportados

Bandeja Frontal: 
 

Duplex:
RADF:
Vidro de exposições: Até Ofício

Peso do Papel
Bandeja Frontal: 

RADF:

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

Ambiental

Dimensões (LxPxA)

Peso

Consumo de energia

ENERGY STAR® compatível

Tensão de Entrada

Ruído Acústico

Suprimentos

Cartucho de Toner

Cilindro de Impressão

Garantia 7

Equipamento

Pente de LEDs

Suprimentos

USA

Mexico, D.F.

Imagens com caráter ilustrativo.  Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais e/ou registradas de 

seus respectivos proprietários.

Versão: V0 – 06/2016

Também disponível nas versões BR e JI.

Também disponível nas versões BR e JI.

600x600 dpi óptica / 19200x19200 dpi interpolada



OKI e
O Meio ambiente

Tecnologia LED Longa duração e alta eficiência na impressão 

ENERGY STARr® 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

ES4172LP MFP

A Multifuncional Mono com recursos avançados 
de segurança perfeita para seu escritório.



Tudo que o seu ambiente de trabalho precisa –  
A ES4172LP MFP combina impressão, cópia, fax 
e digitalização. A multifuncional permite produzir 
documentos com velocidade, entrega até 47 
impressões ou cópias por minuto.

Tela LCD de 3,5” com o sistema de menu intuitivo 
e teclado QWERT que facilita a inserção de 
e-mails ou a seleção de contatos do catálogo de 
endereços.

Facilite tarefas rotineiras e salve atalhos 
personalizados no painel com o recurso Job Macro.

A ES4172LP MFP trabalha com cartucho de toner 
de alta capacidade, imprimindo até 12.000 folhas. 
Isso representa baixo custo e intervenções do 
usuário.

Compartilhe arquivos e documentos com      
agilidade – Coloque o documento no vidro 
de exposição ou no alimentador automático 
de documentos (RADF) duplex de 50 folhas e 
digitalize em cores ou em 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.

Use o LDAP para acesso direto aos contatos 
de e-mail a partir de um servidor de diretório 
existente, economizando tempo e melhorando a 
confiabilidade na entrega de documentos.

Digitalize diferentes documentos e crie um 
único arquivo com a função de organização de 
documentos Job Build.

A ES4172LP MFP, oferece também recursos de fax 
avançado, incluindo internet fax (T.37), discagem 
por um toque, toque distinto e um recurso de 
entrega automática que encaminha todos os fax 
recebidos para uma pasta ou para endereços de 
e-mail determinados.

Impressão sem fio (opcional) e em movimento – A 
MFP 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 ES4172LP MFP conta com 
uma série de recursos quando se trata de redução 
de consumo de energia:

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 de escritório

O equipamento que combina com o seu negócio. Rápido e eficaz.

Destaques:

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

•	 Compacta – ideal para escritórios e grupos de 
trabalho

•	 Até 47 páginas por minuto
•	 Impressão duplex (frente e verso) padrão
•	Digitalização colorida
•	 Impressão segura criptografada para garantir a 

confidencialidade dos documentos
•	 Armazene seus documentos diretamente no 

equipamento, sem a necessidade de HD externo
•	 Toner Inicial para até 10.500 páginas 
•	 Interface de Rede e USB padrão e conexão para 

Pen Drive frontal
•	 3GB de memória
•	 Tela LCD de 3,5” com teclado alfanumérico
•	 Teclado QWERTY
•	 Alimentador automático de documentos duplex 

(RADF) de 50 folhas – digitaliza ambos os lados
•	 Atende ao padrão ENERGY STAR®
•	 Capacidade de papel escalável com 2ª bandeja 

de 530 folhas
•	Garantia OKI de 1 ano para o equipamento



Mecanismo RADF para 50 Folhas

Tela LCD 3.5"

Vidro de Exposições Formato Ofício

Bandeja Frontal para até 100 Folhas

Prático Teclado QWERTY

Entrada USB para Pen-drive

Bandeja Opcional para até 530 Folhas

Bandeja Padrão para até 250 Folhas

ES4172LP MFP - Visão Geral

Painel Operador:  Tela de 3,5” com teclado alfanumérico

Teclado QWERTY

Informações para pedidos:
Descrição Código

Suprimentos Código

Opcionais Código

Módulo Wi-fi (802.11 a/b/g/n)

Serviços                                                                                               Cobertura Código

Extensão garantia balcão 24 meses

45807129 / 45807115

44574320 / 44574317


