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Pro9541WT - PIĘCIOKOLOROWA CYFROWA DRUKARKA
TERMOTRANSFEROWA NOWEJ GENERACJI 

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. 

OKI Pro9541WT to nowa, profesjonalna  drukarka formatu A3 + z przełomowej serii produktów OKI 
drukujących pięcioma kolorami - CMYK plus WHITE. Dzięki zastosowanej technologii cyfrowej LED,
w połączeniu z możliwością drukowania koloru białego na szerokiej gamie podłoży, stworzono 
rewolucyjne rozwiązanie dla branży graficznej, reklamowej i projektowej.

OKI Pro9541WT pozwala na przeniesienie wzorów na tkaniny, tworzywo sztuczne, ceramikę, 
a nawet metal.

Przewagi
Brak minimalnego, opłacalnego nakładu

Szeroki wybór mediów daje możliwość  
dopasowania ich do konkretnych potrzeb 
klienta - druku na papierze, foliach
i podłożach transferowych do sitodruku

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

Relatywnie niskie koszty tonerów

Niskie kosztu początkowej inwestycji

Zalety
Opatentowana przez OKI technologia 
elektrofotograficzna LED

Rozdzielczość 1200 x 1200 dpi

Praktycznie bezobsługowe i czyste 
użytkowanie

Wysoka jakość druku i trwałość 
urządzenia

Różnorodność podłoży

3 w 1: Klasyczny cyfrowy druk 
termotransferowy, termotransferowe 
matryce sitodrukowe, 
termotransfer hybrydowy 
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Aplikacje „3 w 1”

Drukuj wysokiej rozdzielczości projekty w kolorach CMYK + BIAŁY na nośnikach
termotransferowych w formacie A3+ i przenoś nadruki na tekstylia i twarde powierzchnie.

Klasyczny druk termotransferowy

Przyspiesz i uprość produkcję matryc sitodrukowych z wykorzystaniem cyfrowego procesu 
pozbawionego chemikaliów.

Tworzenie matryc sitodrukowych

Połącz cyfrowy druk tonerowy z technologią sitodruku, by wydajnie produkować pełnokolorowe, 
trwałę dekoracje na tekstyliach.

Termotransfer hybrydowy

Ta oryginalna seria drukarek zapewnia użytkownikom możliwość szybkiego przygotowania 
wysokiej jakości projektów odzieżowych, dedykowanej papeterii oraz opakowań, bez ustalonego 
dolnego limitu nakładu. 

JEDNO URZĄDZENIE – WIELE MOŻLIWOŚCI 

ZASTOSOWANIE
Spersonalizowane zdobienia odzieży zarówno w jasnych, jak
i ciemnych kolorach, na bawełnie, poliestrze 

Przyciągające wzrok reklamy i materiały prezentacyjne

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

Produkcja matryc sitodrukowych bez udziału chemikaliów
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OSIĄGAJ WIĘKSZE ZYSKI Z TECHNOLOGIĄ LED

GWARANCJA

24 m-ce gwarancji na hardware od instalacji 
u Klienta 

•

Serwis oraz wsparcie realizowane przez Polski 
odział firmy OKI

•

• 12 m-cy gwarancji na materiały eksploatacyjne 
– liczone od zakupu w OKI

OPROGRAMOWANIE RIP

RIP pozwala na optymalne ustawienia druku pod 
kątem użytych papierów. Dodatkowo ogranicza 
zużycie białego toneru, dzięki zarządzaniu kolorami.

Do drukarek OKI mamy możliwość doboru 
oprogramowania RIP – CADlink Digital Factory 
OKI PRO Edi�on.

Łącząc wysoką rozdzielczość kolorowego druku cyfrowego LED z technologią białego tonera, 
drukarka OKI Pro9541WT zapewnia wszechstronne wykorzystanie nośników A3 i A3+ 
o gramaturze maksymalnie 360 g/m² – w tym kolorowych podłoży papierowych oraz 
przezroczystych folii i nośników transferowych.
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W drukarkach laserowych źródło światła przesyłanego do bębna obrazowego 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 obrazowego i dlatego nie wymagają zwierciadeł. W rezultacie dystans pomiędzy 
źródłem światła a bębnem został skrócony, co umożliwiło zaprojektowanie urządzenia 
o znacznie mniejszych rozmiarach.

Drukarka OKI Pro9541WT, dzięki drukowi białym tonerem, daje niespotykane możliwości przy 
niskonakładowym zdobieniu odzieży. 

Natomiast w przypadku wykorzystania transferu hybrydowego daje możliwości przygotowania 
wielokolorowych transferów na skalę produkcyjną. OKI Pro9541WT drukuje na podłożach 
papierowych, w tym kolorowych, oraz przezroczystych foliach i nośnikach transferowych.
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Do 1200 x 1200 dpi;
ProQ 1200 x 600 x 16 poziomów

Podajnik 1/2/3: 52-320 g/m2; podajnik uniwersalny
52 - 360 g/m2

Tryb czynny: 1600 W (maks.) / średnio 1100 W; Tryb czuwania:
średnio 40 W; Tryb oszczędzania energii: 30 W
Tryb uśpienia: 4 W lub mniej

A3+ (329 x 483); A3 (297 x 420); Legal, Letter, A3, A4, A5, A6,
oraz nośniki o wymiarach dp 1320mm

Standardowy sterownik PostScript 3

 sekund

Podajnik 1: 530 arkuszy (80 g/m2);
podajnik uniwersalny: 100 arkuszy (80 g/m2)

110,8 kg, z mat. eksplatacyjnymi

699 x 625 x 640 mm

OKI Pro9541WT
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Firma API.PL oferuje następujące papiery:

FC  TOPDARNKNEW9541
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.

FC SELFSCREEN 
Papier do produkcji matrycy sitodrukowej bez użycia chemikaliów.

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 Pro9541WT 
- 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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