
Parametry techniczne drukarki 
Pro6410 NeonColor

Profesjonalna neonowa drukarka A4 do 
ozdabiania odzieży, projektowania oraz 
tworzenia etykiet i materiałów edukacyjnych

Pro6410 NeonColor — nowy wymiar druku 
kolorowego
Wyobraź sobie możliwość drukowania 
obrazów we własnym zakresie bez ograniczeń 
standardowego spektrum kolorów CMY.  Dzięki 
przełomowym drukarkom Pro6410 NeonColor 
firmy OKI można drukować niezwykle jasne 
fluorescencyjne kolory na niemal wszystkim, 
co pomaga w rozwoju firmy i daje dostęp do 
nowych, korzystnych strumieni przychodów, 
umożliwiając klientom:

• Ozdabianie	odzieży	i	produktów
• Personalizację
• 	Wykonywanie	opakowań	i	wydruków

próbnych
• Drukowanie	etykiet	i	oznakowań
• Edukację

NeonColor — pierwsza taka technologia
Dzięki funkcji szybkiej zamiany pojemników z 
czarnym i białym tonerem drukarka Pro6410 
NeonColor ułatwia tworzenie fluorescencyjnych 
efektów na ciemnych i jasnych tłach.

To unikalne podejście zapewnia dodatkową 
elastyczność w wykorzystaniu neonowego 
białego tonera firmy OKI jako znaku 
bezpieczeństwa widocznego tylko w świetle 
UV lub w celu zapewnienia białego tła dla 
ciemniejszych barw.

W przypadku sektora detalicznego jest to idealny 
sposób na przyciągnięcie uwagi klientów. Twórz 
zadziwiające efekty dzięki neonowym kolorom, 
wzbudzając zainteresowanie swoją specjalną 
ofertą. Przyciągające wzrok oznakowania, 
etykiety i grafiki wystawowe wykorzystujące 
neonowe barwy przyciągną klientów i zwiększą 
sprzedaż.

Łącząc wysoką rozdzielczość kolorowego 
druku	cyfrowego	LED	z	technologią	neonowego	
tonera, Pro6410 NeonColor zapewnia 
wszechstronność nośników do A4, papier o 
gramaturze do 250 g/m2 i efektywny druk w 
szerokim zakresie zastosowań, który wcześniej 
wymagałby kosztownych wydruków próbnych lub 
zastosowania ręcznych technik drukarskich. 

Samodzielne drukowanie stało się bogatsze w 
niezwykle jasne, fluorescencyjne kolory

Dzięki bezkonkurencyjnej technologii drukarka 
Pro6410 NeonColor przenosi druk specjalistyczny 
na zupełnie nowy poziom, zapewniający przy tym 
prostotę i łatwość użycia gwarantujące szybki 
zwrot inwestycji. 
Wyjątkowe funkcje drukarki dodają atrakcyjności 
konwencjonalnej grafice, umożliwiając tworzenie 
imponujących spersonalizowanych projektów dla 
dowolnego typu produktów. 
Innowacyjne neonowe kolory wzbudzają 
zachwyt, gdy ożywia je światło UV, a okulary 
3D nadają nowy wymiar neonowym obrazom. 
Banery, bilety i etykiety pulsują kolorami, 
podczas gdy jaskrawe odcienie ożywiają koszulki 
i inne elementy odzieży. 
Gdy połączymy te wszystkie niesamowite 
funkcje z niezwykłą jakością grafiki możliwą 
dzięki	pionierskiej	technologii	cyfrowej	LED	
firmy OKI oraz materiałami eksploatacyjnymi 
typu „wszystko w jednym”, oczywiste będzie, że 
mamy do czynienia z rewolucją w drukowaniu dla 
branży graficznej, projektowej i reklamowej.
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Akcesoria (kody produktów)
Drugi podajnik papieru 44274502

Trzeci podajnik papieru 44274502

Szafka 01219302

Pamięć 256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908

Drukarka
Szybkość druku A4: 34 str./min

Czas otrzymania 
pierwszego wydruku 9 sekund

Czas nagrzewania Do 60 s od momentu włączenia zasilania oraz do 35 s przy 
wychodzeniu z trybu oszczędzania energii

Szybkość procesora 533MHz

Interfejs i oprogramowanie
Interfejsy Hi-Speed USB, 10/100-TX	Ethernet

Języki drukowania Emulacja	języka	PostScript	3

Sieć i protokoły

Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane za pomocą 
karty	Ethernet	z	wewnętrznym	serwerem	druku	i	karta	sieciowa	
z możliwością wprowadzania ustawień i zarządzania. TCP/IP: 
Protokoły ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6,	TCP,	UDP,	LPR,	FTP,	TELNET,	
HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, 
Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, JetDirect. 
NetBIOSoverTCP, NetWare 3.x, 4.x, 5.x and 6 z pełną obsługą NDS 
i NDPS:- PServer, RPrinter, NDPS przez dedykowaną bramkę OKI 
NDPS.	AppleTalk:-	ELAP,	AARP,	DDP,	AEP,	NBP,	ZIP,	RTMP,	ATP,	PAP.	
NetBEUI:–	SMB,	NetBIOS.	Inne:	EAP

Zgodność z systemami 
operacyjnymi1

Windows XP Home / XP Professional (32- i 64-bitowy) / Server 2003 
(32- i 64-bitowy) / Server 2008 (32- i 64-bitowy) / Server 2008 R2 
(64-bitowy) / Vista (32- i 64-bitowy) / 7 (32- i 64-bitowy) / 10 (32- i 
64-bitowy); Mac OS X 10.8.5 do 10.11

Zaawansowane 
funkcje sieciowe i 

zabezpieczenia

Uwierzytelnianie IPv6, 802.1x, SNMPv3, SSL/TLS, filtrowanie 
adresów MAC, filtrowanie adresów IP, IPSec, SMTP-Auth, wł./wył. 
protokołów, zmiana numerów portów dla protokołów

Narzędzia1 OKI LPR2, Gamma Utility

Jakość druku

Rozdzielczość Technologia wielopoziomowa ProQ2400, rozdzielczość 1200 x 
600 dpi, 600 x 600 dpi

Dodatkowe funkcje Automatyczne ustawienie balansu kolorów

Podawanie papieru

Pojemność podajników Podajnik 1: 300 arkuszy (80 g/m2); 
podajnik uniwersalny: 100 arkuszy (80 g/m2)

Pojemność opcjonalnych 
podajników papieru

Podajnik 2: 530 arkuszy (80 g/m2); 
podajnik 3: 530 arkuszy (80 g/m2)

Maksymalna pojemność 
podajników 1 360 arkuszy 80 g/m2

Formaty papieru
Podajnik 1/2/3: A4, A5, B5; podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, 
A6, koperty 10 (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), etykiety 
(Avery 7162, 7664, 7666), rozmiar niestandardowy (maksymalnie 
1320 mm długości łącznie z banerem)

Gramatura papieru Podajnik 1/2/3: 64 do 220 g/m2; 
podajnik uniwersalny: 64 do 250 g/m2 

Taca odbiorcza 250 arkuszy zadrukiem do dołu, 100 arkuszy zadrukiem do góry 
(80 g/m2)

Ogólna charakterystyka
Pamięć Standardowa pamięć RAM: 256 MB; maksymalnie RAM: 768 MB

Środowisko

Temperatura/wilgotność podczas pracy: Od 10°C do 32°C 
(zalecane od 17°C do 27°C) / wilgotność względna od 20% do 
80% (zalecane od 50% do 70%)
Temperatura/wilgotność podczas przechowywania: od -10°C do 
43°C, wilgotność względna od 10% do 90% 

Zasilanie 220 - 240 V, prąd zmienny, jednofazowy, częstotliwość 
50/60Hz +/- 2%

Pobór mocy Typowy: 600 W; maks: 1300 W; tryb gotowości: 100 W; 
tryb oszczędzania energii: <15 W; tryb uśpienia: 1,2 W

Poziom hałasu Podczas pracy: 54 dB(A); tryb czuwania: 37 dB(A); 
tryb oszczędzania energii: prawie bezgłośnie

Wymiary 
(wys. x szer. x gł.) 340 x 435 x 546 mm

Waga3 26 kg
Gwarancja 2 lata

Kod produktu Pro6410 NeonColor: 44205344

Informacje dot. materiałów eksploatacyjnych: Aby zagwarantować niezawodność urządzenia oraz jego pełną funkcjonalność zaprojektowano je w taki sposób, 
aby działało tylko z oryginalnymi pojemnikami z tonerem firmy OKI. Można je rozpoznać po znaku firmowym OKI. Inne materiały eksploatacyjne mogą w ogóle 
nie działać, a nawet jeśli zostały określone jako „zgodne” i działają, mogą negatywnie wpłynąć na wydajność urządzenia oraz jakość druku.

Drukarka kolorowa Pro6410 NeonColor

Materiały eksploatacyjne (kody produktów)
Pojemnik z tonerem*

(4 000 stron) Biały: 46298004

Pojemnik z tonerem*
(6 000 stron) Cyjan: 46298003; magenta: 46298002; żółty: 46298001

Pojemniki z tonerem**
(6 000 stron) Czarny: 46298005

Pas transferu
(30 000 stron) 44341902

Zespół utrwalający
(30 000 stron) 44289103

* Pojemniki z tonerem: Liczba stron A4 przy 5% pokryciu; ** drukarka dostarczana z tonerem na 3 000 
stron w kolorach neonowy cyjan, neonowy żółty i neonowa magenta oraz na 2 000 stron w kolorze białym.

1 Najnowsze wersje sterowników i informacje dotyczące zgodności z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału OKI; 
2 Tylko dla systemu Windows; 3 Zawiera	wszystkie	materiały	eksploatacyjne
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