
Drukarki serii PRO z tonerem 
białym i tonerami neonowymi

Odkryj nowy wymiar druku kolorowego na odzieży, 
materiałach reklamowych i innych projektach

Drukarka A4 Pro7411WT z białym tonerem (CMYW) a

Drukarka A3 Pro8432WT z białym tonerem (CMYW) a

Drukarka A4 Pro6410 NeonColor do druku neonowego (CMYK/W) a
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Daj upust potencjałowi twórczemu swojej firmy 
z drukarkami OKI z serii PRO z tonerem białym 
i tonerami neonowymi, przy użyciu drukarek 
kolorowych, dzięki którym w przystępnej cenie 
można tworzyć przyciągające uwagę projekty. 
Zwiększ możliwości drukowania termotransferowego 
na różnych podłożach, począwszy od koszulek 
i odzieży do ceramiki, tworzyw sztucznych i 
metalu, aby nadać im indywidualny charakter. 

Poszerzaj działalność o nowe, korzystne źródła 
dochodów, oferując klientom usługi, które wcześniej 
były drogie i wymagały długiego czasu realizacji. 
Uzyskaj wyjątkowo czystą biel już w jednym przebiegu 
na szerokiej gamie jasnych i kolorowych nośników, 
zachowując wysoką prędkość i doskonałą jakość 
dzięki kompaktowym drukarkom cyfrowym LED. 

Drukarki serii PRO z tonerem białym i 
tonerami neonowymi zapewniają doskonałe 
projekty poza standardowym zakresem 
kolorów, idealnie nadające się do: 

•	 Spersonalizowanych zdobień odzieży

•	 Przyciągających wzrok reklam obiektów 
handlowych i materiałów prezentacyjnych

•	 Niskonakładowego druku opakowań i 
makiet w studiach projektowych

•	 Wydziałów związanych ze sztuką oraz 
rękodziełem i tekstyliami w  
sektorze edukacyjnym 

•	 Dostosowywanych wydruków body art

•	 Projektowania mody i  
personalizacji akcesoriów

•	 Dedykowanej kolorowej papeterii 
na śluby i inne okazje  

Rewolucja w projektowaniu – 
druk w kolorach neonowych 
i przy użyciu czystej  – 
samodzielnie, na zawołanie! 
Pionierskie rozwiązania technologii 
cyfrowej LED stawiają wyzwanie 
tradycyjnym, czasochłonnym i 
kosztowym procesom drukowania.
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Ten nowy świat możliwości oparty jest na 
pionierskiej technologii High Definition A4/A3 
firmy OKI. To rozwiązanie świetnie sprawdza się 
na niezrównanej liczbie materiałów, pozwalając na 
swobodę w prowadzeniu firmy i uwolnienie się od 
ograniczeń, które niesie ze sobą tradycyjny druk, 
oraz dając Twojemu działowi reklamy narzędzia 
do tworzenia materiałów, którymi wcześniej 
musieli zajmować się zewnętrzni specjaliści. 
Ta przełomowa technologia poszerza również 
wszystkie możliwości firmy do zwiększenia 
przychodów poprzez druk dostosowany do 
materiałów handlowych i prezentacyjnych, które 
stają się na swój sposób dziełami sztuki.
Drukowanie z użyciem tonera białego i tonerów 
neonowych daje projektantom, studiom graficznym i 
punktom usługowym – tak naprawdę prawie wszystkim 
gałęziom przemysłu graficznego – szansę na odkrycie 
nowego wymiaru druku w kolorze, wydruków próbnych 
oraz produkcji, co pozwala drukować we własnym 
zakresie potrzebne materiały w dogodnym momencie.

Czasy, w których trzeba było szukać kompromisów 
ze względu na biel lub neonowe kolory, dawno już 
minęły. Teraz nie musisz się już martwić, w jaki sposób 
żywe kolory zostaną naniesione na ciemnym nośniku 
lub używać białego tonera do tworzenia oznaczeń 
bezpieczeństwa widocznych jedynie w świetle UV.
Drukarki Pro7411WT i Pro8432WT są prawdziwym 
przełomem w kwestii druku, a opierają się na wielokrotnie 
nagradzanej technologii wykorzystującej biały toner, 
zapewniającej znakomity poziom nieprzezroczystości, 
głębię druku i czyste biele na materiałach kolorowych 
lub druk w standardowej palecie kolorów CMY, 
pozwalając na przeniesienie wzorów na tkaniny, 
tworzywo sztuczne, ceramikę, a nawet metal. W kwestii 
druku odpowiednio w formacie A4 i A3, drukarki te 
są niezwykle uniwersalne, umożliwiając tworzenie na 
żądanie grafik na szyby i do punktów sprzedaży.
Drukarka A4 Pro6410 NeonColor bazuje na tej samej 
pionierskiej technologii LED, która wykorzystuje 
toner neonowy, używany w celu uzyskania 
znakomitych, fluorescencyjnych efektów za 
pomocą żywych neonowych kolorów, umożliwiając 
firmom przekroczenie standardowego zakresu 
kolorów CMY i swobodne wkroczenie w zupełnie 
nowy świat specjalistycznych produktów. 



4

Drukarki serii PRO z tonerem białym i tonerami neonowymi zapewniają firmom reklamowym 
możliwość szybkiego przygotowania wysokiej jakości zachwycających projektów odzieżowych, 
dedykowanej papeterii oraz opakowań bez ustalonego dolnego limitu nakładu. 

Samodzielne drukowanie stało się 
inteligentniejsze – w każdym kolorze, łącznie 
z  i elektryzującym neonowym.
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W sektorze edukacyjnym, wydziały sztuki i rękodzieła 
zyskają możliwość druku bogato zdobionych, kolorowych 
projektów na szerszej niż kiedykolwiek gamie 
materiałów. Bez bałaganu, specjalnych przygotowań 
i dodatkowego, zazwyczaj drogiego sprzętu.

W przypadku obiektów handlowych seria PRO 
umożliwia w przystępnej cenie szybką produkcję 
przyciągających wzrok grafik okiennych na szerokiej 
gamie materiałów oraz tworzenie reklam i oznakowań 
ze wspaniałymi, cieszącymi oko, neonowymi efektami.

Zbudowane z wykorzystaniem pionierskiej technologii 
cyfrowej LED i wielokrotnie nagradzanej technologii 
białego tonera, drukarki z serii Pro umożliwiają szybką 
i samodzielną produkcję materiałów, wcześniej bardzo 
kosztownych i osiągalnych wyłącznie na zlecenie.

Firma OKI oferuje 2-letnią gwarancję na 
miejscu u klienta, demonstrując tym samym 
przekonanie o niezawodności tych urządzeń.

Print Smart, Print OKI

Samodzielne drukowanie stało się 
inteligentniejsze – w każdym kolorze, łącznie 
z  i elektryzującym neonowym.



Drukarki serii PRO z  i 
tonerami neonowym firmy OKI – przełom 
w branży odzieżowej i dekoracyjnej.
Szybka, czysta, niewielkich rozmiarów i niewymagająca konserwacji 
alternatywa oraz szybki zwrot z inwestycji.
W tej chwili na rynku nie ma alternatywnych technologii, oferujących taką samą wysoką jakość obrazów na 
najszerszej gamie materiałów, bez problemów i przy minimalnym nakładzie nawet jednej sztuki. 

Możliwość drukowania jednolitej, wyrazistej bieli lub elektryzujących neonowych kolorów na różnych nośnikach 
to odpowiedź na wiele wyzwań, napotykanych w branżach projektowej i graficznej. Drukarki serii PRO z tonerem 
białym i tonerami neonowymi firmy OKI, w połączeniu z cyfrowymi nośnikami przenoszącymi aplikacje pod wpływem 
wysokiej temperatury, umożliwiają tworzenie przyciągających wzrok projektów na dowolnym rodzaju tkanin o 
dowolnym kolorze, w tym na bawełnie, poliestrze oraz mieszankach syntetycznych. Nie ma potrzeby tworzenia 
skomplikowanych jedwabnych matryc, delikatnych, podatnych na ludzkie błędy i generowanie strat. Nie jest też 
konieczna wstępna obróbka ciemnej odzieży przed drukowaniem z wykorzystaniem drukarek nanoszących aplikacje 
bezpośrednio na ubranie, które są powolne i kosztowne, a przy tym wymagają regularnego czyszczenia i konserwacji.

6

Firma OKI rozwiązuje wieloletnie 
problemy dotyczące drukowania...

Sitodruk  
Rozwiązania OKI: 

•	 Szybka konfiguracja bez pracochłonnego 
drukowania wstępnego wielu matryc dla 
uzyskania pełnego koloru

•	 Brak minimalnego nakładu zamówienia 
ze względu na opłacalność

•	 Łatwa obsługa, niewymagająca 
specjalistycznych umiejętności

•	 Bez konieczności czyszczenia po wydruku

Druk sublimacyjny (drukarki atramentowe)
Rozwiązania OKI:

•	 Druk w każdym kolorze, również czarnym
•	 Druk na dowolnym materiale – bawełnie, poliestrze i mieszankach
•	 Szybszy druk i niższe koszty
•	 Tańsze czyste szablony do dekorowania
•	 Oryginalne materiały eksploatacyjne objęte pełną 

gwarancją producenta
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Nadruki termiczne pod 
wpływem wysokiej 
temperatury
Rozwiązania OKI: 
•	 Łatwiejsze w użyciu, bez 

potrzeby używania wielu 
rolek kolorów bazowych

•	 Znacznie szybsze i w 
wyższej rozdzielczości 

•	 Bez konieczności oczyszczania
•	 Pełny kolor

Przełomowe drukarki cyfrowe z serii Pro firmy 
OKI zapewniają branży graficznej narzędzia 
do drukowania najbardziej skomplikowanych 
i spersonalizowanych projektów niezwykle 
szybko, czysto i bezproblemowo. Do 
drukowania na niemal wszystkich materiałach, 
w tym tkaninach i koszulkach, ceramice, 
szkle, metalu i tworzywach sztucznych.

Cyfrowa technologia nadruków termicznych 
pod wpływem wysokiej temperatury 
oferuje najniższe koszty rozpoczęcia 
pracy, nie wymaga dodatkowego sprzętu, 
a opłacalna opcja minimalnego nakładu 
jednej sztuki zapewnia wyjątkowo krótki 
czas zwrotu kosztów inwestycji! 

Pozwalając na druk w pełnych kolorach, 
w tym także neonowych, drukarki serii 
Pro otwierają drzwi do nowych źródeł 
dochodu. Możliwości są nieograniczone…

Bezpośrednio na odzież (drukarki atramentowe)
Rozwiązania OKI: 
•	 Szybszy druk i niższe koszty
•	 Bez konieczności obróbki wstępnej ciemnej odzieży
•	 Druk na wszystkich nośnikach, w tym 

materiałach sztucznych lub poliestrze
•	 Bez wysychania po drukowaniu
•	 Bardziej niezawodne, bez konieczności okresowej  

konserwacji w celu czyszczenia zablokowanych 
atramentowych głowice drukujących 
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Zeskanuj , aby dowiedzieć się więcej

Z myślą o środowisku naturalnym

W ramach realizacji postanowień 
Kodeksu Postępowania grupy 

OKI, firma OKI dokłada wszelkich starań, aby 
dostarczane przez nią produkty były przyjazne dla 
środowiska naturalnego: 

g  Nasze produkty są projektowane i wytwarzane z 
myślą o ograniczeniu negatywnego wpływu na 
środowisko.

g  Naszym strategicznym celem jest stałe 
zwiększanie liczby części i materiałów 
eksploatacyjnych uzyskanych w procesie 
powtórnego przetworzenia.

g  Czujemy się odpowiedzialni za prowadzenie 
naszej działalności z pełnym poszanowaniem 
dla środowiska naturalnego oraz działań na 
rzecz jego ochrony podejmowanych przez 
lokalne społeczności.

Symbol zielonego liścia umieszczony na 
wszystkich produktach i opakowaniach OKI 
odzwierciedla nasze pełne zaangażowanie w 
inicjatywę zbierania i przetwarzania odpadów 
dla dobra środowiska naturalnego.

2-letnia gwarancja

Nasze urządzenia są wytwarzane zgodnie z 
najwyższymi standardami jakości i technologii, 
co potwierdzają niezależne testy. Jesteśmy na tyle 
pewni wysokiej jakości naszych produktów, że 
oferujemy przedłużenie standardowej gwarancji 
do 2 lat – bez żadnych dodatkowych opłat! Więcej 
informacji można uzyskać na stronie:  
www.oki.pl/gwarancja
 

High Definition Color

Technologia High Definition Color 
to unikalne połączenie rozwiązań 
sprzętowych i oprogramowania firmy 

OKI. Połączenie to pozwala uzyskać niezrównaną 
jakość drukowania w kolorze – łatwo, 
inteligentnie i z doskonałymi rezultatami. 

Doskonałe kolory to znak 
rozpoznawczy OKI

Ponad dwadzieścia lat technologii LED 

Firma OKI była pionierem w 
opracowywaniu ponad 20 lat temu 

cyfrowej technologii LED do drukarek. To 
nowatorskie rozwiązanie umożliwia drukowanie z 
jakością High Definition, zapewniając dokładne, 
niezwykle sugestywne wydruki. Dzięki cyfrowej 
technologii LED nasze drukarki są niewielkie, 
przyjazne dla środowiska i energooszczędne. 
Do ich produkcji wykorzystujemy znacznie mniej 
surowców i zużywamy przy tym mniej energii. 
Głowice drukujące LED nie zawierają żadnych 
ruchomych elementów, dzięki czemu drukarki LED 
są wytrzymałe i niezwykle niezawodne.

Specjaliści w dziedzinie druku biznesowego 

OKI Printing Division to globalna marka business-to-business oddana tworzeniu efektywnych kosztowo, 
profesjonalnych rozwiązań w dziedzinie druku biurowego, projektowanych z myślą o zwiększaniu 
wydajności firm i usprawnianiu środowiska ich pracy. Jako pionierzy innowacyjnych technologii druku, 
takich jak cyfrowa technologia LED czy High Definition Colour, oferujemy paletę nagradzanych produktów 
i rozwiązań, które zapewniają firmom możliwość uzyskania wysokiej jakości drukowanych dokumentów, 
przy zachowaniu rozsądnego poziomu wydatków.

Firma OKI oferuje pełen wybór kolorowych i czarno-białych drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych o 
wszechstronnych możliwościach obsługi nośników A3 i A4, przeznaczonych dla grup roboczych i różnej 
wielkości firm. Ofertę naszych rozwiązań uzupełniają plotery solwentowe, drukarki do druku etykiet oraz 
drukarki igłowe. Najlepsze w swojej klasie produkty zaprojektowano w taki sposób, aby były intuicyjne w 
obsłudze i ułatwiały pracę biurową.

http://www.oki.com/pl

