
Fehér festékes nyomtató sorozat

Fehér - forradalmi változás a digitális 
színes nyomtatás terén, újszerű dizájn
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A fehér 
nyomtatás 
ereje 
CMYW  –  egyedi fehér 
nyomtatás, csak az   
OKI-tól 

Kreativitása túlszárnyalhatja a CMYK nyújtotta 
lehetőségeket. A tartós, éles és tiszta fehérben 
való nyomtatás mostantól éppoly egyszerű, mint 
bármely más szín esetében. Gondoljon csak bele 
a lehetőségekbe. A nyomtatási technológia ezen 
újítása elgördíti az utolsó akadályt is a kreativitás 
és dizájn útjából, mellyel a vállalkozások 
szembesülni szoktak promocionális anyagaik 
készítésekor.
...hogyan nyomtathat tartós, jó minőségű fehér ábrákat és szövegeket az 
élénk színek mellett sötét színű papírra, átlátszó fóliára, illetve matricákra 
praktikusan és költséghatékonyan?

Egészen mostanáig erre nem volt egyszerű megoldás.

A nyomtatási technológia ezen áttörésének köszönhetően az OKI 
révén ezentúl egyszerűen és megfizethető áron nyomtathat bármilyen 
színben, beleértve a fehéret is. A LED technológiás színes, A4-es vagy 
A3+ méretekben történő nyomtatás ötvözése az OKI fehér festékes 
technológiájával a költséghatékony nyomtatást kínálja a nyomathordozók 
sokféleségére és az alkalmazások széles választékára. Mindez a 
múltban csak költséges próbanyomás vagy kézi nyomtatási technológiák 
alkalmazásával valósulhatott volna meg.
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Ez az úttörő nyomtatási technológia bármely vállalkozás 
számára lehetővé teszi, hogy színes nyomathordozóra, 
illetve átlátszó fóliára és matricára nyomtasson egy 
egyszerű, könnyen kezelhető eszköz segítségével, mely 
biztosítja a szín- és képintegritást, valamint a gyors, tiszta 
nyomtatást A4 és A3+ méretekben.

Nyomtatás fehérben  – a lehetőségek végtelen tárháza   

A fehér festékkel való nyomtatás a tervezők, grafikai 
stúdiók, POS-gyártók és más grafikai alapú vállalkozások 
számára újfajta rugalmasságot kínál a nyomtatásban, 
próbanyomásban és előállításban, lehetővé téve számukra, 
hogy házon belül nyomtassák azt, amire szükségük van, és 
akkor, amikor igény van rá.

Elmúltak azok az idők, amikor a fehér betűk vagy ábrák 
nyomtatásához szitanyomással készült színes papírra vagy 
kártyára volt szükség. 

Mostantól nem kell kompromisszumokat kötnie a tervezés 
terén, hiszen a fehérben való nyomtatáskor nem kell 
aggódnia amiatt, hogy a többi szín mennyire lesz élénk a 
sötét nyomathordozón. 

Az OKI fehér festékes nyomtatóinak sorozata tartós 
fehér színt nyomtat a nyomathordozók széles skálájára, 
ráadásul ezt más színekre is rá lehet nyomtatni, így a sötét 
háttérrel újszerű eredményt kaphat. Pólók és matricák, 
kis példányszámú csomagolóanyagok, kirakati grafikák , 
átlátszó fóliák, képeslapok, meghívók, menük és még sok 
minden más: most mindezekbe új életet lehelhet egy olyan 
nyomtató segítségével, mely elgördíti a tervezők elől a 
hagyományos CMYK nyomtatás korlátjának akadályát. 

Ehhez még hozzájárul az OKI digitális LED-technológiája 
által biztosított kiváló grafikai minőség, és ez már a 

nyomtatás forradalmasítását jelenti a grafikusok, 
dizájnerek és az értékesítő szektor számára. 
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Büszkék vagyunk arra, hogy olyan ötletes 
megoldásokat tudunk kínálni, melyek a kis- és 
nagyvállalkozások számára egyaránt megfelelnek, 
a termékinnovációra, illetve a színes és fekete-fehér 
nyomatok kiváló minőségére fektetve a hangsúlyt, és 
ezeknek köszönhetően a nyomtatás újból házon belül 
történhet.
Az OKI fehér festékes nyomtatóinak sorozata gyors,   
jó minőségű színes nyomtatást kínál   
a fehérben történő nyomtatás előnye 
mellett, és ez nem jelent 
járulékos költséget, ami 
általában az ilyen típusú 
nyomtatás jellemzője.

A házon belüli nyomtatás 
mostantól még több lehetőséget 
rejt magában – bármilyen színben 
nyomtathat, a fehéret is beleértve
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Ez az első olyan digitális nyomtató sorozat, mely 
lehetővé teszi a felhasználók számára a fehér festékkel 
való nyomtatást. A nyomtató modellek kipróbált és 
letesztelt eszközök, a grafikai alapú iparágak pedig igen 
jó véleménnyel vannak róluk jó minőségű nyomataiknak 
köszönhetően. Ugyanazt a sebességet biztosítják, mint 
a CMYK digitális LED nyomtatók, ugyanolyan könnyen 
használhatók és egyszerűen működtethetők.

Használja ki a színes plusz fehér nyomtatás lehetőségeit, 
mely előnyt jelent minden grafikával kapcsolatos vállalkozás 
számára, mely egyedi és kis példányszámú kiállítási 
anyagokat, megrendelésre készült képeslapokat, pólókat 
vagy promocionális anyagokat gyárt.

A fehér festékes nyomtató sorozat modelljei A4 és A3+ 
formátumú nyomtatást tesznek lehetővé a nyomathordozók 
széles skálájára akár 300 g/m� papírtömegig, hozzák az 
OKI nyomtatókhoz társított megbízható technológiát, és 
vibrálóan színes, illetve fehér ábrákat képesek nyomtatni 
átlátszó fóliára és sötét színű nyomathordozóra.

Az OKI 3 év helyszíni garanciát biztosít termékeire egy 
egyszerű regisztrációs folyamatot követően.

Nyomtasson ésszerűen, nyomtasson 
OKI-val

A digitális nyomtatás első számú mestere
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A tartós, erőteljes fehér szín nyomtatásával 
számos olyan probléma megoldódik, 
melyekkel a dizájnerek és grafikával 
kapcsolatos vállalkozások szembesülni 
szoktak.

Az OKI fehér festékes nyomtató sorozata 
által kínált kiváló minőség eléréséhez 
általában vagy lassú és költséges 
szitanyomásra, vagy tintasugaras eljárásra 
van szükség, melyek esetében fennáll az 
emberi hibázás és a pocsékolás veszélye.

Íme néhány megoldás, melyet az 
OKI kínál a tartós fehér nyomtatás 
kihívására:

Az OKI fehér festékes nyomtató 
sorozata  – megoldást kínál a 
problémákra  

Csomagolóanyagok 
próbanyomása és kis 
példányszámú nyomtatása 
Kihívás: 

Hacsak nem fordul a költséges 
szitanyomáshoz vagy a lassú tintasugaras 
technikákhoz, a próbanyomás és a kis 
példányszámú csomagolóanyagok, sötét 
színű vagy átlátszó nyomathordozóra 
történő nyomtatása egyszerűen 
lehetetlen.  

Megoldás: 

Az OKI fehér festékes nyomtató sorozata 
egy megfizethető és egyszerűen 
használható alternatíva, mely 
megváltoztatja a dizájnerek hozzáállását 
munkájukhoz. Most akár 34 lap/perces 
sebességgel nyomtathat, és a költségek 
elhanyagolhatók a rendelkezésre álló 
többi alternatívához képest.  
Próbanyomás, módosítás, újabb 
próbanyomás. 
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Minden szín, beleértve a 
fehéret is, nyomtatása átlátszó 
nyomathordozóra 
Kihívás: 

A kirakati és POS-grafikák létrehozása gyakran 
korlátokba ütközött az ehhez szükséges fehér 
vagy átlátszó nyomathordozó költségessége 
miatt. Ez gyakran a drága formára vágott sablon 
használatát eredményezte a kívánt hatás elérése 
végett.  

Megoldás: 

Az OKI fehér festékes nyomtató sorozatával most 
tartós fehéret nyomtathat közvetlenül az átlátszó 
fóliára, és ezt vágás nélkül ráerősítheti az ablakra.

Tulajdonságok áttekintése

Leírás A4-es színes nyomtató A4-es/A3-as színes nyomtató

Nyomtatási sebesség A4-es normál papír: 34 lap/perc;  
A4-es átlátszó fólia: 8 lap/perc

A4-es normál papír: 31 lap/perc; A4-es átlátszó fólia: 10 lap/perc;  
A3-as normál papír: 1� lap/perc

Processzor sebessége �33MHz 800MHz

Tárhely (RAM) Alapkiépítés: ���MB;
Maximális: ��8MB

Alapkiépítés: �1�MB;
Maximális: 1 0�4MB

Papírméretek A4, A�, B�, A� A3, SRA3, A4, A�, A�

Papírkapacitás
opcionális tálcákkal

�30 + 100
1 �90

�30 + �30
� 880

Méretek
(magasság x szélesség x mélység) 389 x 43� x �4� mm 4�1 x ��4,� x ��3 mm

Festékkazetta kapacitása � 000 lap fehér
10 000 lap cián, magenta, sárga

8 000 lap fehér
1� 000 lap cián, magenta, sárga

Ötletesebb promocionális anyagok
Kihívás:  
A fehérbetűs szövegek vagy ábrák nyomtatása 
promocionális anyagokra, például bögrékre, tollakra 
vagy fehér nyomathordozó használatával, vagy a 
szitanyomás költséges és hosszadalmas eljárásával 
történhet.

Megoldás: 

Az OKI fehér festékes nyomtató sorozata lehetővé teszi 
a vállalkozások számára a fehér grafikai elemeket 
vagy betűket tartalmazó matricák létrehozását akár 
A3+ méretben, sötét színű nyomathordozók széles 
választékára, csökkentve a költségeket és növelve 
a sokoldalúságot.

ES9420WTES7411WT
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Miért OKI?

OKI-az üzleti nyomtatás specialistája.

Célunk, hogy segítsük a vállalkozásokat 
növekedni és prosperálni azzal, hogy nyomtatott 
kommunikációjukkal is a lehető legjobb benyomást 
alakítsák ki magukról. A megbízható, egymenetes 
technológiára épülve kialakítottunk egy olyan 
gyors, kiemelkedő minőségű, költséghatékony 
nyomtatási megoldást, amelyikre bármely 
vállalkozás számíthat most és a jövőben egyaránt. 

Tudjuk, hogy a megbízhatóság mennyire fontos 
ügyfeleink számára. Éppen ezért a készülékeink 
mindegyike a versenyképesség megtartása 
mellett biztosítja a mindennapi munkamenet 
folytonosságát és hatékonyságát. 

OKI. Nincs még valaki, aki ennyit tenne az üzleti 
nyomtatás érdekében. 

Miért executive Series? 

A díjnyertes készülékek következő generációja.

Az exkluzív Executive Series színes és fekete-
fehér multifunkciós készülékek az OKI díjnyertes 
sorozatára épülve garantálják a hatékony 
munkamenetet, a dokumentumok folyamatos, 
egyenletes biztosítását a költségek kordában 
tartása mellett.

Válogatott Executive Series partnereink nyomtatási 
startégiát és személyre/vállalkozásra szabott 
megoldásokat tudnak ajánlani, ami biztos, 
tervezhető költségstratégiát és karbantartást 
biztosít az ügyfeleinknek. 

Oki Systems 
(Magyarország) Kft.
Váci út ��. 
1133 Budapest
Magyarország
tel: +3� 1 814 8000
fax: +3� 1 814 8009
askoki@okihu.hu
www.okihu.hu

Környezetvédelem

Az Üzleti Etikai Kódex értelmében az 
OKI folyamatosan arra törekszik, hogy 

ügyfeleinek környezetbarát megoldásokat kínáljon:

■	 	Termékeinket úgy terveztük és alkottuk meg, 
hogy azok a lehető legkisebb káros hatással 
legyenek a környezetre.

■	 	Stratégiai célkitűzéseink egyike az 
újrahasznosítható készülékek és kellékanyagok 
számának növelése.

■	 	Felelősséggel tartozunk aziránt, 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. 

CarbonZero minősítésű gyárak

Az OKI három fő gyártói létesítménye 
(Ayutthaya – Thaiföld, Shenzen – Kína és Fukushima 
– Japán), amelyek az európai és nemzetközi 
piacokra szállítanak, a közelmúltban CarbonZero 
tanúsítványt kaptak, amely szerint radikálisan 
csökkentették szén-dioxid-kibocsátásukat, azon 
törekvésünk részeként, hogy lassítsuk a globális 
klímaváltozást. Ez a kezdeményezés összhangban 
áll azon célkitűzésünkkel, amely szerint �01�-ig 
globálisan � százalékkal csökkenteni kívánjuk 
a gyáraink által kibocsátott üvegházhatású 
gázok mennyiségét. Ez a célérték megfelel 
az ENSZ környezetvédelmi célkitűzéseinek. A 
CarbonZero minősítés elérése érdekében a gyárak 
CO�-kibocsátását ellensúlyozó programokat 
finanszíroztunk.

high Definition Color

A High Definition Color technológia az 
OKI saját, egyedi piacmeghatározó 

hardver és szoftver technológiája. Ezek az 
összetevők egyszerűen, intelligensen és tökéletesen 
működnek, kiváló színes nyomtatást eredményezve.

Nagyszerű színek: egyszerűen  
csak OKI!

20 évnyi LeD technológia

Az OKI �0 évvel ezelőtt úttörő szerepet 
vállalt a digitális LED technológia kifejlesztésében. 
Ez az innováció nagy felbontású nyomtatást biztosít 
– minden alkalommal lenyűgöző minőségben. 
A digitális LED technológiának köszönhetően 
nyomtatóink kisméretű, környezetbarát és 
energiahatékony eszközök, amelyek jelentősen 
kevesebb nyersanyagot igényelnek a gyártás 
során, valamint kevesebb energiát fogyasztanak. A 
LED-es nyomtatófejeknek nincs mozgó alkatrészük, 
így LED-es nyomtatóink nagy teljesítményűek és 
különlegesen megbízhatóak.


