
Pro7411WT
DRUKARKA A4 LED Z BIAŁYM TONEREM



Pro7411WT

Pro7411WT – nowoczesne i ekonomiczne rozwiązanie dla małych drukarni i punktów usługowych. 
Profesjonalna drukarka formatu A4 z przełomowej serii produktów OKI drukujących, oprócz kolorów CMY, 
również kolorem białym. Dzięki  zastosowanej  technologi i  cyfrowej LED, w połączeniu 
z możliwością drukowania koloru białego na szerokiej gamie podłoży, stworzono rewolucyjne rozwiązanie dla 
branży graficznej, reklamowej i projektowej.

Łatwa w użyciu, niezawodna drukarka gwarantująca znakomity poziom nieprzezroczystości, głębię druku 
i czyste biele na materiałach kolorowych oraz druk w standardowej palecie barw z idealną spójnością obrazu 
i kolorów. 

nowoczesne i ekonomiczne rozwiązanie
dla małych drukarni i punktów usługowych

Przewagi Zalety
• Opłacalność produkcji już od jednej sztuki

• Szeroki wybór mediów daje możliwość 
dopasowania ich do konkretnych potrzeb 
klienta - druku na papierze, foliach i podłożach 
do termotransferu cyfrowego

• Brak potrzeby konserwacji urządzenia, 
zapchanych dysz, przymusowego czyszczenia 
podczas postojów

• Relatywnie niskie koszty tonerów

• Niskie koszty początkowej inwestycji

• Opatentowana przez OKI technologia 
elektrofotograficzna LED

• Rozdzielczość 600 x 1200 dpi

• Praktycznie bezobsługowe i czyste użytkowanie

• Kompaktowe wymiary

• Wysoka jakość druku i trwałość urządzenia

• Różnorodność podłoży

OKI Pro7411WT pozwala na przeniesienie wzorów 
na tkaniny, tworzywa sztuczne, ceramikę, drewno, papier, 
karton nawet metal.

1



Ta oryginalna seria drukarek zapewnia użytkownikom możliwość szybkiego przygotowania wysokiej jakości 
projektów odzieżowych, dedykowanej papeterii oraz opakowań już od jednej sztuki. 

JEDNO URZĄDZENIE – WIELE MOŻLIWOŚCI 

ZASTOSOWANIE

• Spersonalizowane zdobienia odzieży - białej i kolorowej, 
na bawełnie i innych mieszankach

• Produkcja przyciągających wzrok reklam i materiałów 
prezentacyjnych

• Projekty koncepcyjne, niskonakładowy druk opakowań 
oraz makiet

• Dedykowane produkcje kolorowej papeterii na śluby 
i inne okazje

• Efekty specjalne, jak złocenia czy folie hologramowe
- z wykorzystaniem odpowiednich folii 

• Przeniesienie grafik na drewno, metal, ceramikę etc.

• Brak minimalnego, opłacalnego nakładu

Drukarka OKI Pro7411WT, dzięki drukowi białym tonerem, daje niespotykane możliwości przy 
niskonakładowym zdobieniu odzieży.
Nie trzeba kupować drogich i wielkogabarytowych urządzeń, takich jak drukarki UV i ekosolwentowe, aby 
w sposób ekonomiczny wykonywać znakowanie odzieży i innych gadżetów. Drukarka świetnie sprawdzi się 
w firmie produkującej krótkie serie materiałów reklamowych oraz doskonale nadaje się do niskonakładowego 
druku koncepcyjnego opakowań i modeli.
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W drukarkach laserowych źródło światła przesyłanego do bębna światłoczułego stanowi pojedyncza wiązka 
lasera podzielonego przez zwierciadła, co sprawia, że wewnętrzna struktura i budowa drukarki jest 
skomplikowana, a urządzenie jest dużych rozmiarów.

W porównaniu z urządzeniami laserowymi, drukarki LED wysyłają światło bezpośrednio do bębna 
światłoczułego i dlatego nie wymagają zwierciadeł. W rezultacie dystans pomiędzy źródłem światła a bębnem 
został skrócony, co umożliwiło zaprojektowanie urządzenia o znacznie mniejszych rozmiarach.

OKI Pro7411WT zostało zaprojektowane by drukować na papierach transferowych. Nie musisz kupować 
drogich i wielkogabarytowych urządzeń, takich jak drukarki UV i ekosolwentowe, aby w sposób ekonomiczny 
wykonywać znakowanie odzieży i innych gadżetów.

Łącząc wysoką rozdzielczość kolorowego druku cyfrowego LED z technologią białego 
tonera, drukarka OKI Pro7411WT zapewnia wszechstronne wykorzystanie nośników 
A4 o gramaturze maksymalnie 250 g/m² – w tym kolorowych podłoży papierowych oraz 
przezroczystych folii i nośników transferowych.

OSIĄGAJ WIĘKSZE ZYSKI Z TECHNOLOGIĄ LED
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Gwarancja
• 12 m-cy gwarancji na materiały eksploatacyjne – liczone od zakupu w OKI
• 24 m-ce gwarancji na hardware od instalacji u klienta 
• Serwis oraz wsparcie realizowane przez polski oddział firmy OKI



Oprogrmowanie RIP

Oprogramowanie dedykowane jest dla użytkowników drukarek OKI w branży zdobienia i personalizacji, którzy 
chcą uprościć i usprawnić proces projektowania i produkcji. Obsługuje praktycznie wszystkie powszechnie 
używane drukarki OKI dostępne na rynku: od drukarek podstawowych do drukarek profesjonalnych 
Pro-Series. Oprogramowanie RIP Digital Factory v10 OKI Edi�on zapewnia niedoścignioną funkcję 
przygotowania produkcji i przepływu pracy wraz z wiodącymi w branży, kompletnymi narzędziami 
do zarządzania kolorami, automatyczną obsługą białego tonera czy efektami dostępnymi tylko w drogich 
programach graficznych.
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Pro7411WT
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Firma API.PL oferuje następujące papiery:

FC TOPDARNKNEW
Papier transferowy typu no cut do ciemnych tkanin. Dwuetapowe transferowanie pozwala uzyskać trwałe 
i wysycone kolory nawet na czarnych materiałach, bez konieczności wycinania i obierania nieużytków. 
Tylko do drukarek OKI z białym tonerem.

FC BLANC
Papier transferowy przeznaczony do ciemnych tkanin, przeznaczony do wycinania ploterem tnącym. 
W zastosowaniu przypomina folię flex do druku, jednak nie potrzebujemy do tego drogiej drukarki 
wielkoformatowej a wystarczy do tego drukarka tonerowa.

FC TOPCUT3V
Papier transferowy typu no cut do jasnych i elastycznych tkanin - przenosi tylko toner.

FC SUPER2003+
Delikatny papier  do łatwego i szybkiego transferu na jasne i elastyczne tkaniny. 

FC POLARTNEW
Papier transferowy przeznaczony do znakowania twardych powierzchni jak ceramika, metal, szkło itp.

Drukowanie na papierach włoskiej firmy SHOCKLINE to łatwy i ekonomiczny sposób na wykonywanie 
nadruków na tekstyliach i gadżetach, bez inwestycji w drogie drukarki wielkoformatowe.

Papiery transferowe dla drukarki OKI Pro7411WT 
- pełnokolorowe nadruki na:
Koszulki (białe, kolorowe i czarne),  kubki,  podstawki,  płytki ceramiczne,  
czapki,  bidony,   naczynia promocyjne,  artykuły drewniane,  szkło,  
aluminium,  podkładki pod mysz,  niestandardowe opakowania,  osłonki 
na puszki,  a także twarde powierzchnie i specjalne podłoża praktycznie 
każdego rodzaju
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