
5-kolorowe drukarki z serii Pro9000

Kolor to wszystko, biel to więcej! Najbardziej 
wszechstronna drukarka produkcyjna na rynku

Drukarka Pro9542  CMYK + biały   
Drukarka Pro9541  CMYK + biały lub przezroczysty 
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Produkcja 
niskonakładowa na 
miejscu
Urządzenia z serii Pro9000 mogą wykonywać wiele 
różnych zadań, co czyni je uniwersalnym wyborem 
dla wielu firm:

• Opakowania 
Opakowania o niewielkiej objętości, takie jak 
saszetki, torebki papierowe, paczki nasion i 
pudełka.

• Kartki okolicznościowe i papeteria 
ślubna 
Projektowanie i drukowanie wyjątkowych kartek 
okolicznościowych na każdą okazję, a także 
zaproszeń, winietek stołowych i planów stołów 
weselnych.

• Koperty 
Formaty kopert obsługiwane przez podajnik:  
Standardowe rozmiary: DL, C4, C5, C6, C7 
Rozmiary niestandardowe:  
szerokości od 2,5” do 13” (64 mm – 330 mm) 
długości od 3,5” do 15” (89 mm – 381 mm)

• Zawieszki 
Etykiety cenowe , etykiety z zawieszkami na 
odzież, etykiety na rośliny ogrodnicze lub inne 
etykiety z informacjami o produkcie.

• Etykiety 
Między innymi dla roślin, odzież, napoje, 
produkty farmaceutyczne i żywność.

• Uniwersytety/edukacja 
Korzystaj z serii Pro9000 jako pomocy naukowej 
do nauki projektowania grafiki użytkowej i 
artystycznej. Studenci mogą tworzyć prace i 
końcowe portfolio, aby zaprezentować swój 
talent, korzystając z wyjątkowych możliwości 
obsługi nośników i tonera białego oraz 
przezroczystego zapewnianych przez serię 
Pro9000.

• Tradycyjne zastosowania w druku 
komercyjnym   
Zastosowania tradycyjne są również możliwe, 
na przykład produkcja wizytówek, banerów, 
broszur, ulotek, menu, naklejek i oznakowań na 
okna.

• Kontrola produkcji i 
opracowywanie nowej koncepcji  

Makiety przedprodukcyjne, premiery nowych 
produktów, wydruki próbne i prototypy.

Druk z białym lub 

przezroczystym 

tonerem na 

podłożach, 

które nie były 

wcześniej 

możliwe, przy 

użyciu drukarki 

niskonakładowej.

Urządzenia z serii Pro9000 

zostały zaprojektowane z myślą o 

różnorodnych zastosowaniach w 

zakresie druku specjalistycznego i 

zapewniają żywe, wysokiej jakości 

wydruki kolorowe na szerokiej 

gamie nośników.

Seria Pro9000 ma coś do 

zaoferowania dla małych 

przedsiębiorstw, dostawców usług 

druku dla firm i dla wszystkich 

innych branż.
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Dostawcy usług druku 
komercyjnego
Dla komercyjnych drukarni seria Pro9000 
stanowi doskonałe uzupełnienie 
urządzenia CMYK pełnej produkcji.

Zapewnij swojej firmie dodatkowe możliwości 
niezbędne do oferowania klientom tanich, 
spersonalizowanych wydruków na wybranych 
nośnikach bez przerywania pracy urządzenia 
pełnej produkcji. Zwiększ możliwości swojej firmy, 
korzystając z drukarki z serii Pro9000 do zarządzania 
niskonakładowymi zadaniami wymagającymi 
wyjątkowych nośników lub białego tonera.

Personalizacja  
odblokuj 20% wzrost 
rok do roku*
Niewiele firm zajmujących się drukiem odważa się na 
personalizację mimo wyraźnych okazji. Powstrzymują je 
koszty niskich nakładów, pozornie wysoka początkowa 
inwestycja i zróżnicowane wymogi dostosowywania. 
Seria Pro9000 właśnie to zmienia. 

Dodaj wartość i znacząco zwiększ marże detaliczne, 
oferując usługi personalizacji druku. Seria Pro9000 
zapewnia nawet najmniejszym firmom szeroki wybór do 
zaoferowania klientom.

Drukuj bezpośrednio na podłożach opakowań, aby 
stworzyć między innymi spersonalizowane wysokiej 
jakości krótkie serie czekoladek, słodyczy lub ziaren 
kawy – wszystko to w najwyższej jakości i przy niskiej 
barierze wejścia.

• Smithers Pira „Future of Global Print 2018”



„Przed wybraniem 
drukarki OKI 
rozważyliśmy również 
inne rozwiązania, 
w tym drukarki 
atramentowe i inne 
urządzenia korzystające 
z technologii suchego 
tonera. Technologia LED 
firmy OKI okazała się 
być najlepsza w swojej 
klasie, jeśli chodzi o 
realizację projektów 
na papierze o wysokiej 
gramaturze, czyli 
rozwiązanie, z którego 
chcieliśmy korzystać”.
Roberto Tozzi, współwłaściciel 

firmy Tipografia Tozzi

Biały jako pierwszy, ostatni 
lub niezależny kolor…Wybór 
należy do Ciebie.

Pro9542
Nakładaj biały toner o wysokiej gęstości na 
kolorowe lub przezroczyste nośniki, aby uzyskać 
zadziwiające, a jednocześnie proste wyniki.

Możesz też nakładać biel pod kolorami CMYK, 
aby uzyskać efekt „koloru na kolorze” na 
kolorowych lub przezroczystych podłożach.
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System do obsługi 
wielu niestandardowych 
nośników
Dzięki obsłudze nośników, która dorównuje prasom 
drukarskim lito- i fleksograficznym urządzenia z serii 
Pro9000 umożliwiają automatyczne podawanie i 
drukowanie większej ilości materiałów w krótszym czasie. 
Po prostu załaduj podajnik saszetkami, papierowymi 
torebkami, kopertami lub czymkolwiek, co jest potrzebne, 
a wielofunkcyjny system do obsługi nietypowych nośników 
OKI zrobi resztę bez nadzoru. 

Pro9541
Podobnie jak w przypadku modelu Pro9542, możesz 
zdecydować się na położenie tylko białego tonera 
o wyjątkowej wysokiej gęstości na kolorowym lub 
przezroczystym nośniku, co zapewnia doskonałe, a 
jednocześnie proste wyniki.

Jednak model Pro9541 różni się tym, że biały 
lub przezroczysty toner jest układany jako 
ostatni, co umożliwia tworzenie selektywnych 
efektów punktowych lub ozdób w celu uzyskania 
dynamicznego wykończenia.

A nawet przezroczysty! 
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Jak to działa

Technologia LED 
zapewniająca 
oszałamiające kolory w 
wysokiej rozdzielczości 

 Zaprojektuj cyfrowy projekt, 
uwzględniając w nim kolory 
dodatkowe, biały lub/i 
przezroczysty. Możesz również 
użyć standardowego sterownika 
PostScript, aby zastosować biały/
przezroczysty dla istniejących 
zadań

1.

 W sterowniku drukarki dostosuj 
ustawienia zgodnie z potrzebami 
w zakresie doboru, formatów i 
kolorów dodatkowych

2.

 Utwórz prosty przepływ pracy 
za pomocą sterownika drukarki 
lub oprogramowania RIP innej 
firmy, aby uzyskać żądaną jakość 
wydruku i wygląd (opcjonalnie)

3.
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Urządzenia z serii Pro9000 wykorzystują nagradzaną 

cyfrową technologię LED firmy OKI, która zapewnia 

wiele korzyści, jakich można oczekiwać od firmy OKI.

• Doskonała jakość szczegółów

• Trwałość

• Niskie zużycie energii

• Niewielkie wymiary

Efekty

• Głębokie, żywe kolory

• Doskonała stabilność

• Wysoka gęstość kolorów (idealna do 
foliowania)

• Niskie koszty eksplotacji i utrzymania

Niezrównana elastyczność w zakresie obsługi nośników
Urządzenia z serii Pro9000 obsługują nośniki o gramaturze do 360 g/m2, 320 g/m2 w trybie dwustronnym 
i o rozmiarach od A6 do SRA3, a także banery o długości do 1,3 m. Typy podłoża: papier, karton, papier 
kraftowy, folia, papier błyszczący, nośniki syntetyczne, podłoża poliestrowe i magnetyczne.

Włóż wybrany nośnik z szerokiej 
gamy mediów barwionych w 
masie i/lub materiałów do 
drukarki z serii Pro9000

4.

Wydrukuj jedną, sto, tysiąc lub 
więcej kopii na urządzeniu serii 
Pro9000 

5.

 Skorzystaj dodatkowo z innych 
urządzeń wykańczających, 
takich jak ploter tnący, bigówka, 
laminator, bindownica, foliarka 
lub maszyna do wytłaczania lub 
hot-stampingu (opcjonalnie)

6.
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Zeskanuj, aby  
dowiedzieć się więcej

Troska o środowisko

Firma OKI szczyci się ograniczeniem 
liczby odpadów z materiałów 
eksploatacyjnych do absolutnego 

minimum oraz bezpiecznym i łatwym sposobem 
ich utylizacji, umożliwiając klientom zmniejszenie 
ich śladu węglowego.

W ramach programu recyklingu materiałów 
eksploatacyjnych firmy OKI większość 
oryginalnych materiałów eksploatacyjnych OKI 
jest przetwarzana i przekształcana w materiały 
takie jak meble ogrodowe. Nawet pozostałości 
tonera są odzyskiwane i wykorzystywane do 
produkcji mocno napigmentowanych farb 
wysokiej jakości.

Recykling produktów firmy OKI jest prosty. Klienci 
mogą po prostu wypełnić formularz online. W 
efekcie otrzymają bezpłatne etykiety zwrotu, a 
my zajmujemy się resztą. Dowiedz się więcej na 
stronie: WWW.OKI.PL/RECYCLING

3-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 3 lat – bez żadnych 
dodatkowych opłat! Wystarczy zarejestrować 
produkt w ciągu 30 dni od nabycia. Szczegółowe 
informacje znajdują się na stronie:  
WWW.OKI.PL/WARRANTY 

 

Świetny kolor zaczyna się z OKI

Ponad 30 lat technologii LED

Pionierska technologia LED firmy OKI 
pomaga firmom drukować więcej 

we własnym zakresie w doskonałej jakości 
kolorów bez konieczności polegania na długich 
i kosztownych procesach drukowania. Od 
oznakowań na półki, w tym metek z cenami, 
etykiet i niemal dowolnych gotowych formatów 
nośników, po samoprzylepne naklejki na podłogę, 
przyciągające uwagę plakaty, promocyjne 
ekspozycje, gondole, dwustronne banery i nośniki 
odporne na działanie wody oraz promieni UV  
wszystko to oraz wiele więcej można przygotować 
za pomocą niewielkich drukarek LED marki OKI.

Ponadto technologia LED okazuje się być 
prawdziwym przełomem na rynku „druku 
dla zysku”, ponieważ pomaga kreatywnym 
przedsiębiorstwom i drukarniom rozszerzyć 
zakres usług i uzyskać dostęp do nowych źródeł 
przychodów dzięki unikalnej technologii druku 
LED, zapewniając szeroką gamę zastosowań na 
żądanie przy minimalnym nakładzie jednej sztuki.

OKI w skrócie

OKI to globalna marka Business-to-Business i pionier nagradzanej technologii druku cyfrowego LED. 
Kompaktowe, solidne i nowoczesne produkty w połączeniu z rozwiązaniami ukierunkowanym na klienta 
umożliwiają firmom tworzenie i drukowanie profesjonalnych materiałów w firmie. Drukarki OKI są znane 
z innowacji, niezawodności, niezrównanych możliwości obsługi nośników i doskonałej jakości kolorów, 
dzięki czemu są wykorzystywane przez firmy z różnych sektorów, w tym m.in. w handlu detalicznym, 
wydrukach graficznych (druk dla zysku), edukacji, służbie zdrowia, hotelarstwie i imprezach, 
budownictwie, inżynierii i przemyśle chemicznym.
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