
  ES8473 MFP 

Uma compacta MFP Tabloide/A3 colorida com  
robusta performance e baixo custo de operação 

Tecnologia LED Longa vida útil da cabeça de impressão, alta eficiência  
Padrão ENERGY STAR® Eficiência de energia superior  
Impressão Duplex (Frente e Verso) Economiza energia e recursos  
Modo Deep Sleep Menos potência para economizar energia (≤3W)  
Auto Power Off Economiza energia durante períodos sem uso  
Toner e Tambor recicláveis Elimina resíduos descartáveis  
Modo Toner Save Estende a vida útil dos cartuchos de toner 

OKI e 
O Meio Ambiente 



ES8473 MFP de OKI® - todos os recursos de produtividade que você 
quer, em um compacto dispositivo Tabloide/A3 ecologicamente correto. 
 

Destaques: 
 
• Impressão, cópia, digitalização e 

funcionalidade de fax padrão 
• Pequenas dimensões – adapta-se a 

qualquer ambiente 
• Até 35 ppm/cpm em Colorido e 

Monocromático1 
• Tempo de impressão da primeira página em 

9,5 segundos1 
• Tela touchscreen de 7" inclinada para uma 

melhor produtividade 
• Impressão Duplex (Frente e Verso) padrão 
• Digitalização colorida com funcionalidade 

send-to 
• Alimentador automático de documentos 

duplex (RADF) de 100 folhas - digitaliza 
ambos os lados 

• Imprime banners de até 11,7" x 52", e até 
256 gsm 

• Conectividade Wireless LAN (opcional) 
• Compatível com impressão de aplicativos 

mobile como AirPrint™, Google Cloud 
Print™ e o aplicativo OKI Mobile Print para 
Android® 

• Encrypted Secure Print garante a 
confidencialidade do documento 

•  USB Direct Print 
• 1,25 GB de memória; 250 GB HDD 
• Processador CPU 800 MHz 
• Fácil acesso ao Cartucho de toner preto 
• Separador de trabalhos / 2o empilhador de 

saída padrão 
• Grampeador padrão prático 
• Atende ao padrão ENERGY STAR® 
• Plataforma Extensível Inteligente para 

integração com aplicativos baseados em 
web 

• Capacidade de papel escalável com 2a, 3a e 
4a bandejas opcionais de 535 folhas2 

 

Tudo o que um pequeno negócio ou um 
grupo pequeno a médio de trabalho 
necessita, em um tamanho compacto 
- A ES8473 MFP da OKI combina impressão e 
cópia colorida, digitalização 
colorida/monocromática com funcionalidades 
scan-to, e fax analógico. Tudo em um dispositivo 
Tabloide/A3 compacto que se encaixa 
praticamente em qualquer ambiente - de modo 
que não há necessidade de sacrificar o espaço 
para a funcionalidade. 

Está disponível em três configurações básicas: o 
ES8473 MFP para uso em mesa, e os modelos 
de chão ES8473c MFP (com armário de 
armazenamento prático) e o ES8473x MFP (com 
duas bandejas de papel adicionais). Para 
menores intervenções do usuário, todos os três 
podem ser equipados com opções de bandeja de 
papel adicionais. (Observação: Converter o 
modelo de mesa ES8473 MFP em modelo de 
chão com bandejas adicionais de papel requer 
uma base com rodas ou gabinete.2) 

Esta MFP acessível e conectada permite que 
você produza documentos profissionais com 
produtividade e velocidade aumentadas. Entrega 
até 35 impressões ou cópias por minuto—com 
um tempo de impressão da primeira página em 
9,5 segundos.1 A ES8473 MFP imprime em 
folhas Tabloide (11" x 17")/A3 (11,69" x 16,53") e 
banners de até 11,7 x 52", e pode manipular um 
estoque pesado de até 256 gsm – desse modo, 
você pode economizar em impressão 
terceirizada e custo de cópias. 
A impressão/cópia duplex (frente e verso) vem 
de fábrica nesta MFP, assim como um prático 
grampeador, um separador de trabalho/2a caixa 
de saída, 1,25 GB de memória, e um disco rígido 
de 250 GB. 

Display touchscreen inclinado de 7"– Para 
simplificar a navegação e aumentar a produtividade, 
todas as funções primárias são simples de acessar, 
e um teclado alfanumérico permite aos usuários 
digitar números de fax, códigos e quantidades com 
um toque. 

Orientação de diagnóstico é facilmente 
disponibilizada através do visor, como são 
Macros de Trabalho personalizáveis que 
permitem simplificar tarefas complexas e 
repetitivas. E um design ergonômico da tela 
permite aos usuários ver o conteúdo da tela, 
mesmo quando a tampa da MFP é levantada. 
Impressão sem fio e em movimento – A 
ES8473 MFP em rede suporta soluções 
nuvem/mobile como o Google Cloud Print™, 
AirPrint™ para Apple iOS e aplicativo OKI Mobile 
Print para Android®, além de estar disponível 
com um Wi-Fi® CERTIFIED™ a/b/g/n wireless 
LAN opcional. 

Compartilha arquivos e documentos em um 
piscar de olhos -  
•  Coloque o seu documento na base de cópias 

Tabloide/A3 ou no alimentador automático de 
documentos (RADF) duplex de 100 folhas e 
digitalize em cores ou em preto e branco para 
o seu PC e Mac 

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

•  Use o LDAP para acesso direto aos contatos 
de e-mail, a partir de um servidor de diretório 
existente, para economizar tempo e melhorar a 
confiabilidade da entrega de documentos 

•  Digitalize um número de diferentes 
documentos e crie um único documento para 
saída com a função Job Build 

O dispositivo também oferece recursos de fax 
robustos, incluindo Internet (T.37) faxing, discagem 
de um toque, toque distintivo, e um recurso de 
Entrega Automática que encaminha todos os faxes 
recebidos para uma pasta ou para endereços de e-
mail especificados. 

A ES8473 MFP da OKI: rápida, cheia de recursos, 
fácil manutenção e aspecto simples. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Painel de Operação 
ES8473 MFP 

Funcionalidade de fácil acesso: 
características primárias são simples de 

localizar e acessar 

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

Tela touchscreen inclinada 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. 
 
O design ergonômico permite que os usuários visualizem o 
conteúdo da tela, mesmo quando a tampa da MFP é levantada. 

Plataforma OKI® Smart Extendable –  
redefinindo “multifuncional” 
Esta arquitetura aberta flexível permite que 
desenvolvedores de software e Parceiros de 
Solução OKI criem soluções personalizadas que 
atendam às necessidades específicas do seu 
negócio. Alguns exemplos da utilização da tela 
touchscreen da MFP ES8473: 
 

• Otimiza o uso de dispositivos de saída e reduz 
os custos com papel e toner em toda a empresa 
ou por departamento com o PaperCut MF ™ 
opcional. 

 

• Imprime um número exato de testes de folha 
sob demanda, testes de grau 
instantaneamente, imprimir relatórios em 
minutos, digitalizar documentos para pastas de 
sala específicas com o opcional Remark® Test 
Grading Solution. 

• Automatiza o seu processo de digitalização de 
documentos com fluxos de trabalho de código 
de barras, fluxos de trabalho OCR e de toque 
de tela personalizados, utilizando o software 
Drivve | Image opcional. 

 

• Integra documentos digitalizados na gestão de 
documentos e sistemas ECM com arquivos 
MetaScan XML opcionais. 



Esta MFP põe ao seu alcance soluções que aumentam a produtividade - e até 
mesmo ajuda a reduzir os custos de fazer negócios. 
 

A OKI entende os vários desafios que confrontam o mundo dos negócios. 
É por isso que oferecemos uma variedade de soluções de nível mundial 
destinadas a aumentar a produtividade do negócio, reduzindo os seus 
custos. Nossas soluções personalizadas oferecem uma combinação eficaz 
de qualidade, desempenho, confiabilidade e valor para ajudá-lo a otimizar 
seus processos através da combinação de nossa tecnologia de ponta, 
atendimento personalizado e suporte inigualável. 

A ES8473 MFP melhora a produtividade com soluções de digitalização 
como estas: 

• ABBYY® Fine Reader 12 Sprint é um poderoso sistema de captura 
de documentos, porém simples, que lhe permite estabelecer 
rapidamente um processo, eficiente em termos de custo de conversão 
de papel para documentos eletrônicos pesquisáveis e reutilizáveis. 
 

• SENDYS Explorer LITE agiliza processos de negócios e economiza 
tempo. Esta solução auxiliará empresas de qualquer tamanho em 
satisfazer as suas necessidades de fluxo de trabalho de documentos, 
maximizando a eficiência desde captura até a distribuição. Isso 
permite que o usuário converta documentos e distribua ou envie para 
um local escolhido, proporcionando maior flexibilidade para edição, 
acesso, impressão, recuperação e compartilhamento de arquivos. 
SENDYS Explorer LITE está disponível para download gratuitamente, 
e os conectores de nuvem e versões premium opcionais estão 
disponíveis para compra. 

 
À medida que novas aplicações tornam-se valiosas e disponíveis para o seu 
negócio, elas podem ser adicionadas ao seu conjunto de recursos da 
ES8473 MFP utilizando a tecnologia incorporada de Plataforma Inteligente 
Extensível da OKI (OKI Smart Extendable Platform).

 

 

 
ES8473 MFP - Configuração de Mesa 

(exibido com o painel frontal aberto para fácil 
acesso ao cartucho de toner Preto) 

ES8473c MFP -  Configuração de Chão 
Gabinete padrão com rodas na base 

ES8473x MFP - Configuração de Chão 
2a/3a bandejas de papel e base padrão com rodas 

 
 

 
Informações sobre Encomenda: 
Configuração Peça No 
ES8473 MFP (120V Color MFP) 62445401 

ES8473c MFP (120V Color MFP e Gabinete com Rodas) 62445405 

ES8473x MFP (120V Color MFP com 2a e 3a Bandejas e Base com Rodas) 62445403 

  

ES8473 MFP 
Configurações Padrão 
em Destaque 

Opções 
2a, 3a e 4a Bandeja de 535 folhas 45887301 

Módulo Wireless 802.11a/b/g/n 45830201 

Base com Rodas 45889501 

Gabinete 45893701 

Leitor de cartões de proximidade Multi-formato; Cabo 4.7” 70064913 

 



ES8473 MFP 
 

Especificações 
Impressora  

Velocidade de Impressão Até 35 ppm Colorido/Monocromático1 

Velocidade de Impressão Duplex 
(Frente e Verso) 

Até 27 ipm Colorido/Monocromático1 

Tempo para primeira página Em até 9,5 segundos1 

Resolução de Impressão Até 1200 x 600 dpi 

Velocidade do Processador 800 MHz 

Ciclo de trabalho mensal Até 100.000 páginas 

Volume de Impressão mensal 
recomendada 

1.000 a 10.000 páginas 

Emulações PCL® 5c e PCL 6; PostScript® 3™; PDF (v1.7); XPS; 
IBM® ProPrinter®; Epson® FX 

Sistemas Operacionais Windows® 7; Windows 8, 8.1; Windows Server 2003; 
Windows Vista®; Windows Server 2008, R2; Windows 
Server 2012, R2; Linux PPD; Mac® OS 10.6.8 - 10.10 

Conectividade Padrão - High-Speed USB v2.0, USB Host (x2); 1 
Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-TX); Opcional - 
IEEE802.11 a/b/g/n Wireless 

Impressão Duplex (Frente e Verso) Padrão 

Copiadora  
Velocidade da cópia Até 35 cpm Colorido/Monocromático1 

Velocidade de cópia Duplex (Frente e 
Verso) 

Até 17 ipm1 

Tempo para primeira cópia Até 10 segundos1 

Resolução da Cópia Até 600 x 600 dpi 

Escala da Cópia 25% a 400% 

Seleção de Quantidade de Cópias 1-999 

Cópia Duplex (Frente e Verso) Padrão 

Funções de Cópia Cópia ID; Collate; n-Up; Mixed originals; Edge e 
Center erase 

Scanner  
Tipo de Digitalização Color CIS 

Entrada de Documento Alimentador de Documentos Automático Duplex de 
100 Folhas (RADF); Scanner de mesa de folha única 

Velocidade de Digitalização ADF - até 1,2 seg./página Colorido/Monocromático; 
Vidro de exposição - até 2,0 seg./página 
Colorido/Mono1 

Resolução de Digitalização Até 600 dpi 

Scan-to Pasta (CIFS/FTP/HTTP), E-mail (sem suporte LDAP), 
Memória USB, PDF, Secure PDF, High compression-
PDF, S-TIFF/M-TIFF (RAW/G3/G4 Compressed), 
JPEG, XPS, Digitalizar para computador (com 
Actkey), Remote Scan. OCR e PDF/A suportado com 
SENDYS Explorer LITE e ABBYY® FineReader 12 
Sprint. 

Fax  
Fax Modem 33,6 kbps Super G3 

Conectividade PSTN, linha PBX 

Memória de Fax 8 MB (aprox. 400 páginas3) 

Toque em Discagens programáveis 40 (8 x 5 usando tecla Shift) 

Velocidade das Discagens Até 1000 posições, 32 grupos 

Funções de Fax Discagem no gancho; Rediscagem; Fax de PC; 
Internet Fax (T.37); 
Comutação Automática Fax/Tel; Detecção de ring 
distintiva; Seleção de bandeja automática de 
impressão Fax; Bloqueio de Fax indesejável; 
Eliminação de bordas; Entrega automatizada; 
Impressão/Digitalização Duplex; Pré-visualização de 
imagens Fax no visor touchscreen 

 
 
 
 
 
 
 

Segurança  
Características de Segurança IP e MAC Filtering, IPSec, Secure e Criptogafado 

Secure Print, servidor SMTP e POP perante 
autenticação SMTP, Segurança SSL para protocolo 
SMTP, SNMPv3, Criptografia SSL/TLS, Port Change 

Memória  

RAM Padrão/Máx. 1,25 GB 

Armazenamento Disco Rígido de 250 GB 

Wireless LAN (Opcional) 
Protocolos de Conectividade Wi-Fi CERTIFIED™ a/b/g/n; Wi-Fi Protected Setup™ 

Segurança WPA2™ - Enterprise, Personal; EAP Tipo(s): EAP-TLS, 
PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 

Painel de Operação  

Características Visor touchscreen colorido de 7", inclinado; Teclado 
alfanumérico; Botões de função 

Manuseio de papel  

Capacidade Padrão ES8473 MFP/ES8473c MFP - 400 folhas (Bandeja 
Principal para 300 folhas + Bandeja Multifunção para 
100 folhas); ES8473x MFP – 1.470 folhas (Bandeja 
Principal para 300 folhas + 2a e 3a bandejas de para 
535 folhas + MPT); Todos modelos - 100-folhas RADF 

Capacidade Máxima ES8473 MFP – 2.005 folhas com 2a, 3a e 4a bandejas 
opcionais para 535 folhas; ES8473c MFP - 935 folhas 
com 2a bandeja opcional para 535 folhas; ES8473x 
MFP – 2.005 folhas com 4a bandeja opcional para 535 
folhas 

Tamanhos de Papel Bandeja Principal: Tabloide (11"x17"), Legal (14" 
auto/13,5" e 13" manual), Letter (Carta), Executive 
SEF; Bandejas 535-Folhas: Tabloide, Legal, Letter 
(Carta), Executive SEF; Duplex: Tabloide, Legal, Letter 
(Carta), Executive SEF; Bandeja Multifunção: 2,5" x 
3,5" até 11,7" x 52" banner, com-10, com-9, C5, C6, DL 
e envelopes Monarch; RADF: Tabloide, Legal, Fólio, 
Letter (Carta), Statement SEF; Platen Glass: Tabloide, 
Legal, Folio, Letter (Carta), Executive SEF, Statement 
SEF 

Peso do Papel Bandeja Principal/Duplex: 17 lb. bond - 100 lb. vellum 
(60-220 gsm); Bandejas 535-folhas: 17 lb. bond - 65 
lb. cover (64-176 gsm); Bandeja multiuso: 17 lb. bond 
- 140 lb. index (64-256 gsm); RADF: 16 lb. - 32 lb. bond 
(60-120 gsm) 

Acabamento  
Padrão Grampeador off-line prático para até 20 folhas 

Ambiente  
Tamanho (LxPxA) ES8473 MFP - 22,2" x 23,6" x 27,6" (563mm x 600mm 

x 700 mm) incluindo RADF; ES8473c MFP - 22,2" x 
23,6" x 42,4" (563mm x 600mm x 1078mm); ES8473x 
MFP - 22,2" x 23,6" x 42,4" (563 mm x 600mm x 
1078mm) 

Peso ES8473 MFP – 141,1 lb. (64 kg); ES8473c MFP – 
181,9 lb. (82,5 kg); ES8473x MFP – 190,9 lb. (86,6 kg). 
Inclui todos os consumíveis. 

Consumo de Energia (sem 
opções) 

Desligada: <0,1W; Modo Deep Sleep: <3W; Modo 
Power Save: <30W; Modo Standby: <120W; Média: 
<850W; Pico: <1400W 

Atende ao ENERGY STAR® Sim 

Valor ENERGY STAR TEC  3,5 kWh 

Ruído Acústico Em operação - 54dBA ou menos; Standby - 37dBA ou 
menos 

 

1 Resultados de desempenho de folhas de formato carta, simplex publicados com base em testes de 
laboratório. Os resultados individuais podem variar. 
2 As configurações recomendadas são ES8743 MFP com 2a bandeja opcional e gabinete ou ES8473 
MFP com 2a, 3a e 4a bandeja e base com rodas. 
3 Com base na Tabela de Teste ITU-T no 1. 

Especificações estão sujeitas a variação sem aviso prévio.  
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CANADÁ 
4140B SLADEVIEW CRESCENT 
UNITS 7 & 8 
MISSISSAUGA, ONTÁRIO L5L 6A1 
TEL: 905.608.5000 
FAX: 905.608.5040 
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