Parametry techniczne drukarki Pro8432WT

Profesjonalna drukarka A3 z białym tonerem do
ozdabiania odzieży, projektowania opakowań oraz
tworzenia etykiet i grafik wystawowych
Oryginalna drukarka CMYW
Model Pro8432WT należy do rodziny produktów
OKI wykorzystujących biały toner (WT). Jest to
oryginalna oferta drukarek zapewniających
użytkownikom możliwość rozszerzenia zakresu
wykorzystywanych kolorowych nośników A3,
przezroczystych folii i nośników transferowych
dzięki łatwym w użyciu i niezawodnym
urządzeniom gwarantującym spójność obrazu i
kolorów idealną do następujących zastosowań:

• Personalizacja zdobienia odzieży
• S
 ztuka, rzemiosło i działy
projektowe
• Projektowanie opakowań i modeli
• Ekspozycje w punktach sprzedaży
• Grafiki wystawowe

Szybkie i przystępne rozwiązanie do druku
białego

Samodzielny druk staje się prostszy —
w dowolnym kolorze, również w białym

Łącząc wysoką rozdzielczość kolorowego
druku cyfrowego LED z technologią białego
tonera, Pro8432WT zapewnia wszechstronne
wykorzystanie nośników o maksymalnym
rozmiarze A3 i gramaturze do 250 g/m2.

Biały toner zapewnia projektantom, studiom
graficznym i punktom usługowym nową
elastyczność druku, wydruków próbnych oraz
produkcji, co pozwala drukować we własnym
zakresie potrzebne materiały w dogodnym
momencie.

Największa wydajność w swojej klasie w
kompaktowej obudowie — można cieszyć oko
olśniewającą bielą i żywymi kolorami, które
zazwyczaj można osiągnąć tylko przy użyciu
drogiego sprzętu produkcyjnego.
Pełen kreatywny potencjał biznesowy został
nareszcie uwolniony, umożliwiając samodzielną,
niskonakładową produkcję materiałów
wystawowych, papeterii, opakowań, materiałów
koncepcyjnych, koszulek i materiałów
promocyjnych.

Pro8432WT umożliwia drukowanie w białym
kolorze na szerokiej gamie kolorowych nośników
oraz nadruk na innych kolorach. Pozwala to
tworzyć tętniące życiem nadruki na ciemnym
tle. Dzięki usunięciu wszystkich ograniczeń
tradycyjnego druku CMYK nowe możliwości
wydruku pozwalają projektować koszulki i
nadruki reklamowe, grafiki wystawowe, materiały
na przezroczystej folii oraz papeterię, taką jak
zaproszenia i menu. Pro8432WT doskonale
nadaje się także do niskonakładowego druku
koncepcyjnego opakowań i modeli.
Po połączeniu tych wszystkich niesamowitych
funkcji z najwyższą jakością grafiki możliwą
dzięki pionierskiej technologii cyfrowej LED
firmy OKI uzyskano rewolucyjne rozwiązanie dla
branży graficznej, projektowej i reklamowej.

Print Smart, Print OKI!

Drukarka kolorowa Pro8432WT
Drukarka

Ogólna charakterystyka
Szybkość druku A4: 35 str./min; A3: 20 str./min

Czas do pierwszego
9,5 sekundy
wydruku
Czas nagrzewania Maks. 110 s od chwili włączenia
Szybkość procesora 800 MHz PowerPC 464FP

Interfejs i oprogramowanie
Urządzenia USB 2.0, interfejs 10Base-T/100BaseInterfejs TX/1000Base-T Ethernet, gniazdo hosta USB 2.0, standard
bezprzewodowy IEEE802.11a/b/g/n (dodatkowo)
Języki drukowania PostScript 3
Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane za pomocą
karty Ethernet z wewnętrznym serwerem druku i karta
sieciowa z możliwością wprowadzania ustawień i zarządzania.
TCP/IPv4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP,
Sieć i protokoły HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3,
SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X,
LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, połączenie
bezprzewodowe IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA (Personal/
Enterprise), WPA2 (Personal/Enterprise)
Windows Vista (32-bitowy i 64-bitowy) / Server 2008
(32-bitowy i 64-bitowy) / Windows 7 (32-bitowy i 64-bitowy) /
Zgodność z systemami Server 2008 R2 (64-bitowy) / Windows 8 (32-bitowy i
1
operacyjnymi 64-bitowy) / Server 2012 (64-bitowy) / Windows 8.1 (32-bitowy
i 64-bitowy) / Server 2012 R2 (64-bitowy) / Windows 10
(32-bitowy i 64-bitowy); Mac OS X w wersji 10.8.5 do 10.12

Zaawansowane funkcje Uwierzytelnianie IPv6, 802.1x, SNMPv3, SSL/TLS, filtrowanie
sieciowe adresów MAC, filtrowanie adresów IP, SMTP-Auth, wł./wył.
i zabezpieczenia protokołów, zmiana numerów portów dla protokołów
Narzędzia1 OKI LPR2, PS Gamma Adjuster

Podawanie papieru
Pojemność podajników Podajnik 1: 300 arkuszy (80 g/m2);
papieru podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 80 g/m2
Maksymalna pojemność
400 arkuszy o gramaturze 80 g/m²
podajników
Podajnik 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; podajnik uniwersalny: A3, A4,
Formaty papieru
A5, B4, B5, A6; rozmiar niestandardowy do 431,8 mm długości
Podajnik 1: Od 64 do 220 g/m2; podajnik uniwersalny: od
Gramatura papieru
64 do 256 g/m2
250 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu, 100 arkuszy stroną
Odbiór papieru
zadrukowaną do góry (80 g/m2)

Jakość druku
Rozdzielczość Technologia wielopoziomowa ProQ, rozdzielczość 1200 x 600 dpi
Automatyczne równoważenie kolorów, automatyczna regulacja
Dodatkowe funkcje
kolorów, automatyczne wykrywanie nośników

Czcionki
Czcionki drukarki 80 czcionek PostScript

Standardowa pamięć RAM: 256 MB;
Pamięć maksymalna pamięć RAM: 768MB
Dodatkowa karta pamięci SDHC4: 16 GB
Temperatura/wilgotność podczas pracy: Od 10°C do 32°C
(zalecane od 17°C do 27°C) / wilgotność względna od 20% do
Środowisko 80% (zalecane od 50% do 70%)
Temperatura/wilgotność podczas przechowywania: od -20°C
do 45°C, wilgotność względna od 10% do 90%
Zasilanie Jednofazowe 220–240 V AC, częstotliwość 50 Hz +/-2 Hz
Typowy: 700 W; maks: <1400 W; tryb gotowości: 100 W; tryb
Pobór mocy oszczędzania energii: <12 W; tryb głębokiego uśpienia:
<1,0 W; automatyczne wyłączanie: <0,15 W
Podczas pracy: <52 dB(A); tryb czuwania: 32 dB(A) lub mniej;
Poziom hałasu tryb oszczędzania energii: poziom dźwięków otoczenia
Wymiary (wys. × szer. × głęb.) 449 × 552 × 360mm
Waga3 Około 37 kg
Gwarancja

Standardowa 2 letnia gwarancja

Kod produktu Pro8432WT: 46550721 (Multi); 46550806 (UK)

Akcesoria (kody produktów)
Pamięć 256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908
Karta pamięci SDHC4 16GB: 44848903
Szafka 01321101
Moduł bezprzewodowej
45830202
sieci LAN
Uchwyt czytnika kart IC 46539501

Materiały eksploatacyjne (kody produktów)
Pojemnik z tonerem*
Biały: 46606508
(4000 str.)
Pojemniki z tonerem*
Cyjan: 46606507; magenta: 46606506; żółty: 46606505
(8800 stron)
Bęben światłoczuły**
Biały: 45878117
(9000 str.)
Bębny światłoczułe**
Cyjan: 44844419; magenta: 44844418; żółty: 44844417
(20 000 str.)
Pas transferu
44846204
(30 000 stron)
Zespół utrwalający
44848814
(50 000 stron)
*Toner: Liczba stron A4 przy 5% pokryciu strony. ** bęben: średnia liczba wydrukowanych stron A4.
Drukarka dostarczana jest z tonerem na 5000 stron druku w kolorach cyjan, żółtym i magenta
oraz 4000 w kolorze białym. Do produktu dołączone są dwa dodatkowe białe tonery (całkowita
liczba stron: 13 000 przy 5% pokryciu strony).

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.
4 Standard kart pamięci SDHC obsługuje do 32GB. OKI nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko
braku kompatybilności podczas używania nie oryginalnych kart pamięci SDHC firmy OKI.
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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 pracę urządzenia oraz jakość druku.
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3-letnia gwarancja
Nasze urządzenia są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i technologii, co potwierdzają niezależne testy. Jesteśmy tak pewni
wysokiej jakości naszych produktów, że oferujemy Państwo przedłużenie standardowego okresu gwarancji do 3 lat – bezpłatnie! Aby skorzystać z tej
wyjątkowej oferty, po prostu zarejestruj produkt w ciągu 30 dni od daty jego zakupu.
Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.oki.pl/gwarancja
Bez rejestracji obowiązuje standardowa europejska gwarancja wynosząca 1 rok.

Oki Systems (Polska) Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 42
02-672 Warszawa
Polska
T +48 (22) 448 65 00
F +48 (22) 448 65 01
www.oki.pl

© 2017 Oki Europe Ltd. Oki Europe Ltd. jest częścią grupy OKI Electric. Wersja 1.0 05/2017.
Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone.

