Pro sorozat - fehér és neon
toneres termékskála

Fedezze fel a textildekorációk, reklámanyagok
és tervek színes nyomtatásának új dimenzióját

a

Pro8432WT fehér toneres (CMYW) A3-as nyomtató			

a

Pro6410 NeonColor neon toneres (CMYK/W) A4-es nyomtató
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Pro7411WT fehér toneres (CMYW) A4-es nyomtató			
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A tervezés forradalma –
a neon és
– házon
belül, bármikor!
Az úttörő digitális LED technológia áll
szemben a hagyományos, időigényes és
költséges nyomtatási folyamatokkal.
Engedje szabadjára vállalkozása kreatívitását
az OKI Pro sorozatú fehér és neon toneres
nyomtatóival, hogy költséghatékony, mégis
figyelemfelkeltő grafikákat készíthessen.
Bővítse a transzfermédiára történő nyomtatás
lehetőségeit, hogy szinte bármilyen pólót
és más textilt személyre szabhasson, sőt,
akár kerámiát, műanyagot és fémet is.
Jövedelmező új forrással növelheti vállalkozása
bevételeit – olyan szolgáltatásokat nyújthat
ügyfeleinek, amelyek korábban túl költségesek
lettek volna, és hosszas adminisztrációt is
igényeltek. Számos átlátszó és színes anyagon
lenyűgöző fehér színt állíthat elő egyetlen
nyomtatási folyamattal, nagy sebességgel
és kiemelkedő minőségben – egyetlen
kompakt, digitális LED nyomtatóval.
A Pro sorozatú fehér és a neon toneres
nyomtatók a megszokott színskálán túl
állítanak elő lélegzetelállító grafikákat:
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•

Személyre szabott textil dekoráció

•

Figyelemfelkeltő POS és egyéb
marketinganyagok

•

Kis mennyiségű csomagolóanyag vagy
mintanyomat gyártás grafikai stúdióknak

•

Az oktatásban, a művészeti és
iparművészeti részlegek számára

•

Egyedi testgrafikák

•

Személyre szabott divatcikkek
és kiegészítők

•

Egyedien színezett kellékek esküvőkre
és más rendezvényekre

A lehetőségek új dimenziója az OKI új, nagyfelbontású
A4/A3 technológiáján alapszik, amely hordozótípusok
páratlan skáláján nyújt kiváló eredményt,
megszabadítva vállalkozását a hagyományos
nyomtatás korlátaitól, és megadva a lehetőséget
a kreatív csapatnak arra, hogy házon belül állítson
elő korábban kiszervezést igénylő anyagokat.
Az úttörő technológiával minden vállalkozásnak
lehetősége nyílik a marketing anyagokon keresztüli
árbevétel növelésre – olyan anyagokon, amelyek
akár egyenesen művészetnek is tekinthetők.
A fehér és a neon toneres nyomtatással a tervezők, a
grafikusok és a POS anyagok gyártói (valójában szinte
bármilyen grafikán alapuló üzlet) számára esélyt ad,
hogy a színes nyomtatás, a próbanyomtatás és az
előállítás teljesen új világát fedezzék fel, azaz hogy
bármit, bármikor házon belül nyomtathassanak.

Nem kell több kompromisszumot kötnie csak azért,
mert a fehér vagy a neon szín nem elérhető. Többé nem
kell a sötét hordozóra felvitt színek élénksége miatt,
sem pedig az (UV fény alatt megjelenő) biztonsági
elemként fehér festék megjelenéséért aggódnia.
A Pro7411WT és a Pro8432WT úttörő nyomtatók,
amelyek a díjnyertes fehér toneres technológián
alapszanak, így lenyűgöző lefedettséget nyújtanak
mély, erős fehér színükkel színes hordozón és a
szabványos CMY színekkel is, így azt könnyen felviheti
ruhára, kerámiára és akár fémre is. Az A4, illetve
A3-as méretben nyomtató készülékek rendkívül
sokoldalúak, így szükség szerint készíthetünk
velük akár ablak- vagy POS-grafikákat is.
A Pro6410 NeonColor A4-es nyomtató szintén az úttörő
LED technológián alapszik, neon festékekkel állít elő
lenyűgöző, fluoreszkáló, élénk színű képeket, így a
grafikusok túlléphetnek a megszokott CMY spektrumon,
és beléphetnek az egyedi termékek új világába.
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A házon belüli nyomtatás mostantól
még egyszerűbb – bármilyen színnel,
akár
vagy vibráló neonnal
.

A Pro sorozatú fehér és neon toneres nyomtatók lehetővé teszik, hogy a kreatív vállalkozások
gyorsan állíthassanak elő lenyűgöző, kiváló minőségű textilterveket, marketinges
kellékeket és csomagolóanyag-mintákat – meghatározott minimális mennyiség nélkül.
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Az oktatásban, a művészeti és iparművészeti
részlegekben mostantól teljes színvilágú terveket
készíthetnek minden eddiginél szélesebb hordozói
palettára, a hagyományos módszer ügyes-bajos
eljárása, extra kellékei és előkészületei nélkül.
A Pro sorozat készülékei a a POS anyagok különböző
hordozókra felvitt, látványos kialakítású, gyors,
alacsony költségekkel járó előállítását teszi
lehetővé, akár figyelemfelkeltő neon hatással is.
Az úttörő digitális LED és díjnyertes fehér toneres
technológiára épülő Pro sorozatú nyomtatók olyan grafikák
gyors, házon belüli előállítását teszik lehetővé, amelyek
korábban csak kiszervezéssel voltak megvalósíthatók.
Az OKI 3 év helyszíni garanciát biztosít (a termék vásárlását
követő 30 napon belül regisztráció esetén), ezzel is
bizonyítva eszközeink megbízhatóságába vetett hitünket.

Print Smart, Print OKI
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Az OKI Pro sorozatú
és neon
toneres készülékei – forradalom a
textil- és termékdekoráció területén.
A gyors, tiszta, kompakt és karbantartásmentes alternatíva – gyors
megtérüléssel.
Egyszerűen nincs alternatív technológia, amely azonos minőségű képeket lenne képes előállítani azonos számú
hordozótípusra, komplikált folyamatok nélkül, egy darabos mennyiség esetén is ilyen minimális várakozással.
A tökéletes lefedettségű fehér és a vibráló neon színek nyomtatásának lehetősége a tervezők és a grafikai
vállalkozások számos kihívására megoldást jelent. Az OKI Pro sorozatú fehér és neon toneres nyomtatói, valamint
a digitális hőtranszferes hordozók figyelemfelkeltő tervek előállítását teszik lehetővé bármilyen színben, bármilyen
textilen, beleértve a pamutot, a poliésztert és a szintetikus keverékeket is. Nincs szükség bonyolult sziták
elkészítésére, ami magában hordozza az emberi hiba és a selejt lehetőségét. Továbbá nincs szükség - közvetlenül
az anyagra történő nyomtatást megelőzően - a sötét anyagok költséges és hosszadalmas előkezelésére, sem a
rendszeres tisztításra és karbantartásra.

Az OKI számos, régóta ismert kihívásra jelent megoldást...
Szublimációs nyomtatás (tintasugaras)
OKI megoldás:
• Bármilyen színre, akár feketére is nyomtathat
• Bármilyen anyagra nyomtathat – pamutra,
poliészterre és keverékre is
• Gyorsabb előállítás, alacsonyabb költségek
• Olcsóbb alapanyagok
• Eredeti kellékanyagok teljes gyártói garanciával

Szitanyomás
OKI megoldás:
• Gyorsan beállítható, nincs fáradtságos előkészület a
sziták gyártásához a teljes színskála eléréséhez
• Minimális rendelési mennyiség nélkül is profitot
termelhet
• Egyszerű kezelés, speciális képesítést nem igényel
• Nincs szükség nyomtatás utáni tisztításra
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Közvetlen textilnyomtatás (tintasugaras)
OKI megoldás:
• Gyorsabb előállítás, alacsonyabb költségek
• A sötét anyagok előkezelése nem szükséges
• Bármire nyomtathat, akár kevert anyagokra
és poliészterre is
• Nincs szükség nyomtatást követő szárításra
• Megbízhatóbb, nem szükséges rendszeresen
karbantartani az eldugult tintaparton-fejeket

Hőtranszfer
OKI megoldás:
• Egyszerűbb használat, nincs szükség
több tekercs alapszín tárolására
• Gyorsabb, nagyobb felbontású
• Nincs szükség körbevágásra
• Teljes színskála

Az OKI úttörő Pro sorozatú nyomtatói
lehetővé teszik, hogy a kreatív üzletág
különleges, személyre szabott grafikákat
állítson elő rendkívül gyorsan, tisztán és
körülményes kezelés nélkül. Változatos,
egyénre szabott dekorálás szinte bármilyen
textilre és pólóra, sőt, akár kerámiára,
üvegre, fémre és műanyagra is.

A digitális hőtranszferes technológia
a legalacsonyabb indulóköltségeket
kínálja, külön felszerelés nélkül – az
akár egy példánnyal is elérhető profit
pedig gyors megtérülést biztosít!
A teljes, neon színeket is tartalmazó
színskálával a Pro sorozatú nyomtatók
a bevételforrások új világát nyitják meg.
A lehetőségek száma végtelen...

7

Az üzleti nyomtatás szakértői
Az OKI nyomtatási részlege egy vállalatokat összekapcsoló nemzetközi márka, amely elkötelezett az
iránt, hogy olyan költséghatékony professzionális házon belüli nyomtatási megoldásokat kínáljon
a vállalatoknak, amelyek segítségével növelhetik napjaink és a jövő vállalkozásainak, valamint
munkafolyamataiknak hatékonyságát. A digitális LED-es technológiától a High Definition Colour
technológiáig terjedő nyomtatási technológiák úttörőiként a díjnyertes termékek és megoldások átfogó
portfóliójával rendelkezünk, amelyek segítik a vállalatokat nyomtatási műveleteik és élénk, képekre
épülő kommunikációjuk minőségi és költséghatékony megvalósításában.

	Termékeinket úgy tervezzük és gyártjuk, hogy

g

azok a lehető legcsekélyebb káros hatással
legyenek a környezetre.
g	Egyik stratégiai célkitűzésünk, hogy növeljük
az újrahasznosított hardver- és felhasználói
eszközök mennyiségét.
g
Felelősséggel tartozunk az iránt, hogy
üzletvitelünket környezetbarát módon
folytassuk, hozzájárulva a helyi közösségek
környezetvédelmi tevékenységeihez.

Az OKI „zöld levél” szimbóluma, amelyet
valamennyi terméken és csomagoláson megtalál,
elkötelezettségünk bizonyítéka a begyűjtés,
újrahasznosítás és a környezetvédelmi folyamatok
iránt.

3 év garancia

Független tesztek tanúbizonysága
szerint készülékeink megfelelnek
a legmagasabb szintű minőségi és műszaki
szabványoknak. Olyannyira bízunk termékeink
magas színvonalában, hogy a hagyományos
jótállást három évre hosszabbítjuk, többletköltség
nélkül. Csupán regisztrálnia kell termékét
a vásárlást követő 30 napon belül. További
információkért látogasson el a következő oldalra:
www.okihu.hu/garancia
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Az OKI Csoport Üzleti etikai kódexének
értelmében az OKI folyamatosan
arra törekszik, hogy ügyfeleinek
környezetbarát megoldásokat kínáljon:
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Az OKI az A3 és A4 formátumú, kiemelkedő nyomathordozó-kezelési tulajdonságokkal rendelkező színes
és fekete-fehér nyomtatók és multifunkciós készülékek teljes választékát kínálja bármilyen méretű
vállalkozás és munkacsoport számára. Nyomtatási megoldásaink kínálatát a faxok, valamint a POS- és
tűs (mátrix-) nyomtatók egészítik ki. Ezeket - a kategóriájukban a legjobb - termékeket úgy alkottuk meg,
hogy egyszerű kezelhetőségükkel megkönnyítsék a házon belüli nyomtatást.
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Nagy felbontású színek
A High Definition Color technológia
az OKI saját, a piacon egyedülálló
hardveres és szoftveres technológiája. Ezek
az összetevők egyszerűen, intelligensen és
tökéletesen működnek, ami kiváló színes
nyomtatást eredményez.

Nagyszerű színek: egyszerűen csak
OKI!
20 évnyi LED technológia
Az OKI 20 évvel ezelőtt úttörője
volt a nyomtatókban használt digitális LED-es
technológia kifejlesztésének. Ez az innováció
nagy felbontású nyomtatást és lenyűgöző, még
pontosabb dokumentumokat biztosít. A digitális
LED-es technológiának köszönhetően nyomtatóink
kisméretű, környezetbarát és energiahatékony
eszközök, amelyek jelentősen kevesebb
nyersanyagot igényelnek a gyártás során,
valamint kevesebb energiát fogyasztanak. A LEDes nyomtatófejeknek nincs mozgó alkatrészük,
így LED-es nyomtatóink nagy teljesítményűek és
különlegesen megbízhatóak.
OKI EUROPE (Czechia,
Slovakia & Hungary)
Futurama Business Park
Sokolovska 668/136d,
186 00 Praha 8
Czech Republic
Tel: +36 1 814 8000
Fax: +420 222 326 621
www.oki.com/hu

További információk:
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