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Wydrukowano na drukarce OKI

| TECHNOLOGIE |

Są firmy, dla których najwyższa jakość druku oznacza być albo nie 
być. To przede wszystkim przedsiębiorstwa działające na rynku 
Graphic Arts, zorientowane na spersonalizowane usługi poligra-
ficzne: produkcję zaproszeń, papeterii, kartek okolicznościowych. 
Tu nie ma miejsca na niedoskonałości, dlatego niezwykle ważne 
jest, aby posiadać sprzęt, który pozwoli wydrukować najwyższej 
jakości materiały szybko, ekonomicznie i wydajnie. 

S
eria drukarek OKI z Serii Pro, 
na które składają się drukarki: 
z białym tonerem Pro7411WT 
i Pro8432WT, drukarka Pro6410 

z tonerami neonowymi oraz 4- i 5-tone-
rowe drukarki A3 Pro9000 i Pro9000E 
z systemem do drukowania na koper-
tach, została zaprojektowana w odpo-
wiedzi na wysokie potrzeby firm zaj-
mujących się wydrukami kreatywnymi. 
Gwarantują one żywe wydruki o wysokiej 
jakości na różnorodnych nośnikach 
i powierzchniach, w tym białe wydruki 
na nośnikach kolorowych, które w przy-
padku świątecznych kartek są niezwykle 
istotne. Padający biały śnieg na kartce 
świątecznej? – z serią urządzeń OKI 
z białym tonerem to bardzo łatwe. 

Druk kartek świątecznych  
z wykorzystaniem koloru białego 
Druk kartek okolicznościowych ma 
szerokie zastosowanie zarówno dla 
klientów biznesowych, jak i indywidu-
alnych. Drukowane kartki świąteczne 
z życzeniami dla naszych partnerów, 
współpracowników i klientów są bardzo 
popularną formą podziękowania za 

Drukarki OKI z serii Pro  
dla firm z branży Graphic Arts

współpracę i pokazania, że się o nich 
pamięta. Klienci indywidualni często 
sięgają po kartki w ważnych momentach 
swojego życia – zaproszenia na ślub, 
urodziny itp. Druk cyfrowy pozwala na 
personalizację kartek okolicznościowych 
i nadanie finalnym produktom indywidu-
alnych cech zgodnie z życzeniem zama-
wiającego. Dobór odpowiedniej formy 
kartki, możliwość stosowania różnych 
papierów, technik druku oraz uszla-
chetniania, wydruk z wykorzystaniem 
koloru białego, na ozdobnych papierach, 
a w szczególności na podłożach koloro-
wych – barwionych w masie – wszystko 
to możemy zapewnić dzięki drukarkom 
OKI z serii Pro.

Pro8432WT to najnowszy model 
drukarki OKI wykorzystujący techno-
logię druku w bieli. Idealny wybór dla 
firm, które poszukują urządzenia do 
drukowania na żądanie m.in. kartek 
okolicznościowych, materiałów promo-
cyjnych, gadżetów, dekoracji, a także in-
nych zastosowań termotransferowych. 
Drukuje ona na papierze od A6 do A3 
i gramaturze do 256 g/m2. Oferuje 
wysoką funkcjonalność i wydajność, 
która została zwiększona dzięki dwóm 

dodatkowym kartridżom z białym to-
nerem w zestawie, pozwalającym na 
wydruk 13 tys. białych stron. Wielo-
poziomowa technologia ProQ i toner 
Microfine High Definition w połączeniu 
z technologią LED gwarantują wyraziste, 
ostre wydruki. 

Pro7411WT daje możliwość drukowa-
nia z wykorzystaniem czterech kolorów 
(CMYK oraz białym) na papierze do 
250g/m2, a także na różnorodnych 
nośnikach do A4, w tym także druk 
banerów o długości do 1,3 m. Szyb-
kość druku w kolorze to 34 str./min.  
Przeznaczona jest dla wielu kluczowych 
rynków jako rozszerzenie istniejących 
już rozwiązań poligraficznych, również 
niestandardowych, takich jak nadruki 
na koszulkach, dekoracje ceramiczne, 
druk typu backlight oraz na folii opa-
kowaniowej. 

Modele drukarek Pro9541 i Pro9542 
łączą w sobie technologię LED z wielo-
krotnie nagradzaną technologią 5-tone-
rowego druku (CMYK + 1). Wysoka roz-
dzielczość – 1200 × 1200 dpi, szybkość 
druku 50 str./min i różnorodne nośniki 
o gramaturze do 360 g/m2 sprawiają, 
że urządzenia te stanowią idealne roz-
wiązanie dla firm, dla których ważne 
jest drukowanie materiałów graficznych 
na żądanie i które wymagają doskonałej 
jakości wydruków. Modele te doskonale 
sprawdzają się też w niskonakładowym 
druku produkcyjnym.

 System do druku na kopertach prze-
znaczony dla serii urządzeń graficznych 
OKI Pro9 sprawia, że drukowanie krót-
kich serii nawet na niewielkich koper-
tach staje się opłacalne. Biały wydruk 
na czarnej kopercie, ekskluzywny, eko-
nomiczny i szybki dzięki Pro9542 z sys-
temem do druku kopert, jest dostępny 
od ręki. Drukarka ta oferuje bowiem 
możliwość drukowania z wykorzysta-
niem pełnej gamy kolorów CMYK oraz 
dodatkowo koloru białego, dzięki czemu 
gwarantuje ona wyjątkowe, przykuwają-
ce wzrok efekty: doskonałą biel i żywe 
kolory także na kolorowych kopertach. 
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