
Pięciokolorowa cyfrowa drukarka 
termotransferowa nowej generacji 

Pro9541WT

1.  Klasyczny druk termotransferowy  a 
Drukuj wysokiej jakości projekty w kolorach CMYK + BIAŁY na 
nośnikach termotransferowych w formacie SRA3 oraz przenoś 
nadruki na tekstylia oraz twarde i miękkie powierzchnie

2.  Tworzenie matryc sitodrukowych  a 
Przyspiesz i uprość produkcję matryc do sitodruku 
z wykorzystaniem cyfrowego procesu pozbawionego chemikaliów

3.  Sitodrukowy termotransfer hybrydowy (DSST)  a 
Łącz cyfrowe i analogowe techniki sitodruku, by wydajnie 
produkować trwałe dekoracje na tekstyliach w pełnym kolorze

Aplikacje „3 w 1”



Przedstawiamy drukarkę 
Pro9541WT firmy OKI – 
pięciokolorową cyfrową 
drukarkę termotransferową 

„3 w 1” przeznaczoną do 
tworzenia spersonalizowanych 
ubrań, produkcji transferów 
na miękkie oraz twarde 
powierzchnie i do wielu 
innych zastosowań. Usprawnij 
produkcję, znajdź nowe 
źródła przychodów i zachwyć 
klientów wysokojakościowymi 
nadrukami oraz dostępnością 
małego i średniego nakładu 
druku na żądanie w 
przystępnej cenie.

Oprogramowanie 
RIP

Media transferowe

Drukowanie 
obrazu

Transfer  
„na gorąco”

Produkt końcowy

Klasyczny druk 
termotransferowy  

■   Zwiększ swoją wydajność podczas druku 
większych projektów w formacie  
A3+ / SRA3

■    Rozwijaj swoją firmę dzięki możliwości 
druku w kolorach CMYK+BIAŁY oraz 
przenoszenia obrazu na różnorodne 
powierzchnie, od jasnych i ciemnych 
tkanin po twarde powierzchnie

■   Szybko i tanio rozpocznij produkcję – 
Pro9541WT, prasa termiczna i nośniki 
przenoszące to wszystko, czego potrzeba 
aby zacząć.

Cyfrowe szablony 
do sitodruku 

■   Przyspiesz proces wstępnej produkcji, 
tworząc cyfrowe szablony, oraz skróć go przez 
pozbycie się kilku jego etapów i rezygnację z 
wielu godzin suszenia

■    Drukuj według prostej procedury wymagającej 
jedynie nabycia małego doświadczenia i 
krótkiego szkolenia

■   Wyeliminuj substancje chemiczne, gdyż 
czyste i przyjazne środowisku nośniki to 
wszystko, czego potrzebujesz

Sitodrukowy 
termotransfer 

hybrydowy (DSST)
■   Łącz techniki druku laserowego oraz 

sitodruku, by tworzyć miękkie, elastyczne i 
trwałe grafiki wysokiej jakości

■    Twórz pełne szczegółów kolorowe dekoracje 
tekstylne przy użyciu zaledwie jednej 
matrycy, bez skomplikowanych procesów czy 
wysokich kosztów operacyjnych

■   Poszerz swoje możliwości i zwiększ 
opłacalność spersonalizowanych lub krótkich 
serii czy też drukowania na żądanie

Projektowanie 
obrazu

Drukowanie 
obrazu/maski

Przeniesienie  
kleju

Umieszczenie maski 
na ramie siatki 
sitodrukowej

Tworzenie matrycy 
sitodrukowej 
poprzez 
termotransfer 
maski 

Drukowanie 
obrazu

Pokrycie 
powierzchni 
proszkiem 
klejowym

Utrwalanie 
w tunelu 

suszącym

Transfer „na gorąco”

Sitodruk białego 
przezroczystego tła
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Pro9541WT
Specyfikacja techniczna
Metoda druku Elektrofotograficzna technologia druku LED w 5 kolorach
Szybkość druku1 CMYK + BIAŁY Do 18 str./min w formacie Letter , 12 str./min w formacie A3

Czas oczekiwania 
na wydruk pierwszej 
strony1

Ok. 8 s

Obciążalność 300 000 str.
Jakość druku Rozdzielczość Do 1200 × 1200 dpi; ProQ 1200 × 600 × 16 poziomów
Pamięć RAM (standardowo/

maksymalnie) 2 GB

Procesor ARM 1,2 GHz
Zgodność Języki drukarki Adobe® PostScript® 3TM

Interfejsy USB 2.0, 10 Base-T / 100 Base-TX / 1000 Base-T Ethernet
Systemy operacyjne Windows® 7 lub nowszy, Mac® 10.10 lub nowszy 
Protokoły sieciowe TCP/IP, EtherTalk

Opcje/rozwiązania 
kolorystyczne

Standardowy sterownik Adobe PostScript 3 z dostępnymi funkcjami zalewkowania, 
zarządzania kolorami ICC, symulacji SWOP, pokrycia ISO, japońskich kolorów; PDF 
Direct Print; PS Gamma Adjust; Colour Correct

Obsługa nośników Wymiary nośników A3+ (329 × 483 mm), A3 (297 × 420 mm), Legal, Letter, A3, A4, A5, A6,  
oraz nośniki o wymiarach do 1320 mm

Gramatura nośnika Podajniki 1/2/3: 52–320 g/m2; podajnik uniwersalny: 52–360 g/m2;
Pojemność 
podajnika Podajnik uniwersalny (MPT) Do 300 arkuszy

Podajniki 1/2/3 Do 530 arkuszy

Podajnik o wysokiej 
pojemności Do 1590 arkuszy

Maks. pojemność Do 2950 arkuszy (z MPT, 2 podajnikami i podajnikiem o wysokiej pojemności)

Taca odbiorcza Nadrukiem w dół: maks. 610 arkuszy; nadrukiem w górę: maks. 300 arkuszy
Środowisko pracy Wymiary (dł. × szer. × wys.) 699 × 625 × 640 mm

Waga 110,8 kg, w tym materiały eksploatacyjne
Temperatura i wilgotność 10–32°C / 20–80% wilgotności 

Zalecane warunki: 17–27°C / 50–70% wilgotności
Pobór mocy Tryb czynny: 1600 W (maks.) / średnio 1100 W; Tryb czuwania: średnio 40 W; tryb 

oszczędzania energii: 30 W lub mniej; 
Tryb uśpienia: 4 W lub mniej; autom. wył.: 0,4 W lub mniej

Poziom hałasu Tryb czynny: 57 dBA lub mniej; tryb czuwania: 34 dBA lub mniej; tryb oszczędzania 
energii: niesłyszalny

Opcje Akcesoria (Numer części) 2./3. podajnik na 530 arkuszy (45530703); podajnik o wysokiej pojemności z 
podstawą na kółkach (45530803); podajnik na 530 arkuszy z podstawą na kółkach 
(45530903); podajnik (45980001); Dysk twardy o pojemności 160 GB (44622302)

Numery katalogowe
Produkt Opis Numer części

Pro9541WT Pięciokolorowa cyfrowa 
drukarka termotransferowa 45530677 (230 V) 

Pojemniki z tonerem 24 000 stron2 

10 000 stron5
Cyjan – 45536473; magenta – 45536472; żółty – 45536471; czarny – 45536474 
Biały – 45536475

Bębny światłoczułe 40 000 stron6 

20 000 stron6
Cyjan – 47094108; magenta – 47094107; żółty – 47094106; czarny – 47094109 
Biały – 47094110

Pojemnik na zużyty 
toner Ok. 40 000 stron6 45531503

Moduł utrwalania Ok. 150 000 str. 45531113 (230 V)
Pas transferu Ok. 150 000 str. 45531223

Aby uzyskać więcej informacji o wyjątkowej drukarce z białym tonerem firmy 
OKI, odwiedź stronę internetową http://www.oki.pl/white

http://WWW.OKI.COM/PL
http://www.oki.pl/white

