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Seria OKI Pro9000
z systemem do drukowania kopert
Wysokojakościowy druk w pełnej gamie kolorów CMYK plus w bieli

S

eria urządzeń graficznych OKI
Pro9000 z system do druku na
kopertach sprawia, że drukowanie
krótkich serii nawet na niewielkich
kopertach staje się opłacalne. Otwiera
to też nowe możliwości drukowania
zaproszeń oraz innych wysokiej jakości
produktów przesyłanych drogą pocztową,
a także umożliwia punktom usługowym
i drukarniom czerpanie korzyści z ewoluujących trendów w marketingu bezpośrednim. Serię tworzą trzy urządzenia:
Pro9531E, Pro9541E i Pro9542E.

styczność i gwarantuje świetne rezultaty
przy wykorzystaniu nośników ozdobnych.

Pro9542E – „królowa kreatywnej
poczty” wychodząca poza CMYK

Seria Pro9000 – nowe źródła
przychodów

Kolorowy lub biały wydruk na czarnej
kopercie, który jest ekskluzywny, ekonomiczny i szybki – to wszystko jest
możliwe dzięki drukarce OKI Pro9542
z systemem do druku kopertach. Drukarka ta oferuje bowiem możliwość
drukowania z wykorzystaniem pełnej
gamy kolorów CMYK oraz dodatkowo
koloru białego, a tym samym gwarantuje
wyjątkowe, przykuwające wzrok efekty:
doskonałą biel i żywe kolory także na
kolorowych i czarnych kopertach. W prosty sposób można uzyskać niezwykle
wyraźny tekst oraz bogate i nasycone
kolory, wyglądające niczym wytłoczone
elementy na szerokiej gamie jasnych,
ciemnych lub przezroczystych nośników.
Pro9542 przenosi zaawansowane kolory
na zupełnie nowy poziom dzięki jednoprzebiegowemu drukowaniu w kolorze
białym pod kolorami CMYK. Ta unikalna
na rynku, innowacyjna drukarka o wysokiej rozdzielczości wydruku zwiększa ela-

Seria OKI Pro9000 z systemem do druku
na kopertach została stworzona specjalnie z myślą o wydrukach wysokojakościowej grafiki i opłacalnej produkcji niskonakładowej, pozwalającej firmom zyskać
nowe źródła przychodów. System do druku
na kopertach sprawia, że drukowanie krótkich serii nawet na niewielkich kopertach
staje się opłacalne. Do tej pory bowiem
zamówienia obejmujące niskonakładowy
wydruk kopert (5000 sztuk lub mniej)
były problemem zarówno dla dużych, jak
i niewielkich drukarń: ich realizowanie przy
użyciu druku offsetowego było nieekonomiczne, bywało również kłopotliwe – nawet dla małych drukarń cyfrowych. Dzięki
urządzeniom OKI zaniedbany do tej pory
sektor rynku stanowi dla wielu firm okazję
do rozszerzenia działalności.

Zmienne dane na nietypowych
nośnikach drukowane na żądanie
Poddruk kolorem białym, który stwarza bazę dla standardowego kanału
kolorów CMYK, otwiera zupełnie nowe
możliwości w kreatywnym, a zarazem
niskonakładowym i ekonomicznym druku
na żądanie na kopertach. OKI Pro9542
idealnie nadaje się do wydruku zadań
o zmiennych danych, na przykład gdy na
kopercie trzeba umieścić różne dane czy
zmienną grafikę lub gdy otrzymaliśmy
zlecenie zadrukowania 500 czerwonych kopert tylko kolorem białym oraz
300 kopert czarnych kolorami CMYK
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z poddrukiem koloru białego. Takie zlecenia realizowane za pomocą Pro9542
są dużo bardziej opłacalne niż przy wykorzystaniu
tradycyjnych technologii.
Pro9542 sprawdza się też doskonale,
gdy chcemy realizować jednocześnie
wydruk na kopertach i dołączonych do
nich zaproszeniach, tak aby tworzyły one
unikalną, spójną i kompletną formę. Oba
te elementy mogą być wydrukowane na
tym samym nośniku. Jeśli dodatkowo
wykorzystamy papier specjalny, np.
barwiony w masie, matowy czy o właściwościach strukturalnych, uzyskamy
wysoki efekt jakościowy i wizualny.

Elastyczność obsługi nośników
System do druku na kopertach firmy OKI
składa się z pojemnego podajnika kopert
oraz tacy odbiorczej opracowanych przez
OKI, pozwalających zwiększyć wydajność.
W skład systemu, który jest prosty do
konfiguracji i niezwykle elastyczny w zakresie obsługi mediów, wchodzi także
specjalnie opracowany zespół utrwalający do kopert (fuser), który wyklucza
zagniecenia i zapewnienia jednolity druk
na szerokiej gamie wzorów i nośników.
System umożliwia drukowanie na kopertach w bardzo szerokim zakresie
rozmiarów (C7 do 13 × 15 cali) w imponująco szybkim tempie do 500 kopert DL
w niecałe 12 min. Prosta ścieżka druku
umożliwia wykonywanie wydruków na kopertach, bardzo grubych kartonach i kartkach pocztowych, nawet do 360 g/m2.
Podniesiony i pochylony stos kopert zapewnia płynne rozdzielanie w podajniku
zazwyczaj kłopotliwych w obsłudze nośników. Bez problemu zadrukujemy nawet
niewielkie koperty o rozmiarze 2,5 × 3,5
cala (64 × 89 mm) oraz duże koperty 13
× 15 cali (330 × 382 mm).
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