
Rolowe drukarki etykiet OKI Pro1000

Nowa era w dziedzinie elastycznego druku 
etykiet – grunt to etykieta!

Czterokolorowa drukarka etykiet Pro1040 (CMYK)  a

Pięciokolorowa drukarka etykiet Pro1050 (CMYKW)  a

(Produkt został przedstawiony z opcjonalną odwijarką)



Drukuj zgodnie z bieżącymi potrzebami
Drukarki OKI Pro1000 charakteryzują się minimalnymi 
wymaganiami w zakresie konfiguracji, jej niskimi 
kosztami i krótkim czasem drukowania, dzięki czemu 
drukujesz wszystko, czego potrzebujesz – wtedy, kiedy 
tego potrzebujesz.

		Proste usuwanie matrycy przez 
opcjonalną odwijarkę

Drukowanie niskonakładowe
Niezależnie od tego, czy drukujesz 1 etykietę, czy 10 000, 
drukarki OKI Pro1000 sprawiają, że jest to operacja 
opłacalna finansowo. Marnotrawstwo i minimalne 
ilości zamawianych materiałów nie stanowią problemu, 
ponieważ można drukować tyle, ile potrzeba, a prosta 
konfiguracja i wymiana rolek nośników umożliwia szybkie 
przejście od jednego zadania do drugiego.

		Urządzenie współpracuje z urządzeniami 
produkcyjnymi na potrzeby niewielkich i 
średnich nakładów specjalnych nośników 
ze specjalistycznym wykończeniem

Wykorzystaj unikalne drukowanie 
w 5 kolorach
W przeciwieństwie do większości porównywalnych 
cyfrowych maszyn drukujących (które standardowo są 
ograniczone do czterech kolorów CMYK) i większości 
dużych analogowych (które oferują kolory dodatkowe 
po dużych kosztach), drukarka OKI Pro1050 sprawia, 
że drukowanie w pięciu kolorach ma przystępną cenę i 
jest dostępne. Użycie bieli jako piątego koloru zapewnia 
większą elastyczność w projektach graficznych do 
druku. Na kolorowych, metalicznych lub przezroczystych 
nośnikach biała warstwa podkładowa zapewnia pełną 
dynamikę wydruków, a wyróżniająca się, samodzielna biel 
może zapewnić wyjątkową jakość etykiet.

	 Drukarka OKI Pro1050 może być 
wykorzystywana z innymi urządzeniami 
produkcyjnymi, które pracują tylko z 4 
kolorami

W prosty sposób wykonuj złożone 
zadania drukowania, w opłacalny sposób 
drukuj niewielkie nakłady oraz mów 
„TAK!” kreatywnym projektom druku 
Niewielkie rozmiary i niski koszt 
inwestycji sprawiają, że drukarki 
wąskoformatowe OKI Pro1040 i 
Pro1050 to idealne rozwiązanie 
zaspokajające wszystkie potrzeby 
w zakresie drukowania etykiet. 
Niezależnie od tego, czy jesteś 
dostawcą usług druku, czy drukujesz 
we własnym zakresie, urządzenia 
Pro1000 pomagają w obniżeniu 
kosztów, przyspieszeniu produkcji 
i uzyskaniu specjalistycznego 
wykończenia szerokiej gamy 
nośników z najwyższą możliwą 
jakością. Być może klienci nie będą 
oceniać książki po okładce, ale 
na pewno ocenią produkt po jego 
etykiecie.
Jeżeli działasz w brażny drukowania 
etykiet, upewnij się, że pracujesz z 
najlepszymi.
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Piękne, trwałe i czytelne etykiety 
dla każdej branży

Napoje
Niezależnie od tego, czy chodzi o wino, piwo, sok czy wodę, wysokiej jakości produkty drukarek OKI Pro1000 
mogą sprawić, że wygląd zewnętrzny każdego z napojów będzie miał nieodparty urok. System VDP, który może 
być używany do produkcji niewielkich partii lub numerów seryjnych oraz etykiet odpornych na wilgoć, zapewni, że 
informacja o marce nigdy się nie odklei.

Jedzenie
Jemy oczami, więc bardzo ważne jest, aby opakowanie żywności wyglądało równie dobrze, jak ona smakuje. 
Drukarki etykiet OKI Pro1000 mogą wykorzystywać nośniki odporne na działanie zamrażarek, aby zapewnić, że 
żywność jest zawsze wyraźnie oznakowana, nawet w przypadku głębokiego mrożenia.

Przemysł
Przy etykietowaniu surowców, takich jak drewno i metal, a także takich materiałów jak chemikalia i artykuły 
elektryczne, bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie. Drukarki OKI Pro1000 umożliwiają drukowanie etykiet 
zgodnych z normą BS5609, odpornych na rozpuszczalniki, oleje, agresywne chemikalia, temperatury poniżej zera, 
ciepło, ekspozycję na promienie UV i wilgoć.

Ogrodnictwo Do niczego nie nadają się etykiety kwiatów lub roślin, które zostaną zmyte przy pierwszym użyciu konewki. 
Podobnie etykiety zewnętrzne muszą być odporne na długotrwałe działanie promieni słonecznych.

Farmaceutyka
Drukarki etykiet OKI Pro1000 są w stanie sprostać wszystkim potrzebom etykietowania w branży farmaceutycznej. 
Od czytelności po odporność na wilgoć i chłód – należy zapewnić, aby na etykietach znajdowały się obowiązkowe 
ostrzeżenia oraz przestrzegane były lokalne przepisy.

Logistyka
Dzięki prostym rozwiązaniom możesz kontrolować zapasy, śledzić i sortować materiały oraz utrzymywać organizację 
łańcucha dostaw. Oszczędzaj czas i unikaj strat lub opóźnień w dostawie dzięki kodom kreskowym, identyfikatorom 
półek, opisom produktów i innym materiałom.

Kosmetyki
Eleganckie, przyciągające uwagę wzornictwo opakowań pomoże wyróżnić kosmetyki na półkach sklepowych, choć 
informacje o produktach (np. dotyczące alergenów) są równie ważne. Drukarki OKI Pro1000 zapewniają najwyższą 
jakość i wyrazistość obrazu.

Wydruki próbne 
i makiety

Dzięki niezrównanej zdatności do druku niskonakładowego i wszechstronnym możliwościom obsługi nośników nie 
ma lepszego wyboru w przypadku wydruków próbnych niż drukarki OKI Pro1000.

Branża Zastosowanie
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Drukowane etykiety 
jako usługa na żądanie

Pełna swoboda drukowania

Będąc liderem w dziedzinie cyfrowego druku LED 
opartego o suchy toner, OKI nadal kontynuuje rozwój 
tej technologii wysoko zawieszając poprzeczkę 
dla całej branży. Obecnie dzięki wyjątkowej gamie 
kolorów, ostrości wydruku i trwałości, drukarki OKI 
Pro1000 słusznie utrzymują tytuł lidera na rynku w 
swojej kategorii.

Szeroka gama obsługiwanych 
nośników i trwałość
Technologia suchego tonera firmy OKI umożliwia 
drukowanie na papierze i materiałach syntetycznych, 
a także na materiałach teksturowanych, kolorowych, 
przezroczystych lub metalicznych, a wszystko to 
przy wyjątkowej trwałości. Przy tej odporności na 
działanie wody, oleju, temperatur poniżej zera i 
rozpuszczalników, można mieć pewność, że jakość 
drukowanych etykiet nigdy nie ulegnie pogorszeniu.

Etykiety spersonalizowane 
i dostosowane do potrzeb
Z wielu powodów rośnie zapotrzebowanie na drukowanie 
spersonalizowanych etykiet. W przeszłości takie zadania 
były kosztowne, skomplikowane i trudne do wykonania, 
ale na szczęście już tak nie jest. Drukarki OKI Pro1000 
umożliwiają szybkie, łatwe i ekonomiczne drukowanie 
dostosowanych etykiet na potrzeby imprez, uroczystości, 
premier produktów i promocji.

Druk zmiennych danych
Drukarki OKI Pro1000 są zgodne z wiodącym w 
branży oprogramowaniem do projektowania i druku, 
umożliwiając niskonakładowe drukowanie etykiet ze 
zmiennymi danymi. Niezależnie od tego, czy konieczne 
jest rozróżnienie numerów seryjnych, danych sprzedawcy 
lub dystrybutora, kodów kreskowych czy innych 
elementów, cały proces można kontrolować we własnym 
zakresie. Druk zmiennych danych jest również idealny w 
przypadku „nadruku”, w którym większość wydruków jest 
wykonywana przy użyciu metod offsetu lub fleksografii, a 
następnie dodawane są „zmienne” dane szczegółowe.
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Oszczędność miejsca i zasobów

Poszerzaj możliwości ekonomicznego 
i prostego drukowania etykiet

Zapewnij zgodność etykiet 
z przepisami prawa

Drukarki OKI Pro1000 o wymiarach w przybliżeniu 105 × 
50 cm można z łatwością umieścić na biurku w dowolnym 
biurze, magazynie lub drukarni, bez zajmowania kosztownej 
powierzchni handlowej. Dzięki lepszemu zarządzaniu zapasami 
zaoszczędzisz również miejsce w magazynie.
Co być może najlepsze, lepsze zarządzanie zapasami oznacza 
również mniej odpadów. Ponieważ drukarki z serii Pro1000 
umożliwiają drukowanie na żądanie, wystarczy utrzymywać 
zapas pustych etykiet w różnych rozmiarach, teksturach 
i kolorach. Już nigdy nie będzie konieczne oczyszczanie 
magazynu z etykiet drukowanych dla danego projektu, ale nigdy 
nieużytych.
Ostatecznie – dzięki mniejszej powierzchni zajmowanej przez 
drukarkę, mniejszej liczbie ruchomych części, niższemu zużyciu 
energii i mniejszej ilości marnowanych nośników – drukarki OKI 
Pro1000 to doskonały wybór dla wszystkich, którzy poszukują 
ekologicznego rozwiązania do drukowania etykiet.

Wiele etykiet, często zawierających kluczowe informacje 
dotyczące bezpieczeństwa, podlega rygorystycznym kontrolom. 
Wymagania dotyczące zgodności z przepisami mogą odnosić się 
do wagi i wymiarów, informacji o alergenach i składzie, informacji 
o partii i dacie produkcji lub pochodzeniu. Urządzenia OKI 
Pro1000 z łatwością obsługują wszystkie te wymagania. Dzięki 
zgodności z wieloma standardami branżowymi i przepisami 
dotyczącymi kontroli, takimi jak BS5609 GHS, urządzenia OKI 
Pro1000 zapewniają poczucie bezpieczeństwa i bezpieczeństwo 
użytkowników końcowych.

Rozwiązania OKI Pro1000 to urządzenia szybkie i łatwe w 
instalacji oraz obsłudze. Użytkownicy bez wcześniejszego 
doświadczenia mogą zostać przeszkoleni w zakresie obsługi 
naszych drukarek w ciągu kilku godzin. Ponadto format 
podawania nośników z roli w urządzeniach OKI Pro1000 
umożliwia prostą integrację z wyposażeniem wykańczającym, 
takim jak rolkowe aplikatory etykiet.
Drukarki OKI Pro1000 są również wyposażone w inne 
technologie, oferując możliwość druku niskonakładowego 
w zakresie druku litograficznego, fleksograficznego, 
wielkoformatowego druku cyfrowego i sitodrukowego za ułamek 
ich kosztu. Drukarki OKI Pro1000 są niezwykle ekonomiczne, 
ponieważ wymagają niewielkiej inwestycji z góry i pozwalają 
ograniczyć marnotrawstwo — nie wspominając o wysokiej 
jakości konstrukcji, która minimalizuje czas przestojów, koszty 
eksploatacji i konserwacji.
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Poszerzaj gamę usług i zwiększaj 
marże drukarni
Drukarka OKI Pro1000 rewolucjonizuje 
produkcję etykiet dla wyspecjalizowanych 
dostawców usług druku.
W przeszłości dostawcy usług druku często musieli 
odmawiać swoim klientom usług druku niskonakładowego 
lub spersonalizowanego ze względu na koszty i komplikacje 
związane z takimi zadaniami. Podobnie drukowanie w 5 kolorach 
wykraczało poza możliwości wielu profesjonalnych drukarni, 
ponieważ nie mogły sobie pozwolić na inwestycje z góry w sprzęt.

Warunki rynkowe są trudne. Powolne łańcuchy dostaw sprawiają, 
że outsourcing takich zadań jest niewykonalny, podczas gdy 
wzrost popytu na druk niskonakładowy i spadek zamówień dużej 
ilości wydruków powodują zmniejszenie marż.

Jednak dzięki drukarkom etykiet OKI Pro1000 obecnie 
możesz odpowiedzieć „tak!” na propozycję zamówienia 
niskonakładowego, „nie ma problemu!” w przypadku 
etykiet w pięciu kolorach oraz „oczywiście!” w przypadku 
zapotrzebowania na etykiety niestandardowe – i do tego zadania 
te będą opłacalne.

Dzięki niskim kosztom wejściowym nasze kompaktowe i proste 
w użyciu rozwiązania pomogą zróżnicować działalność oraz 
otworzyć nowe strumienie przychodów, których wcześniej nie 
można było brać pod uwagę.

Odwiedź stronę https://bit.ly/3wLBiuv,
aby dowiedzieć się więcej na temat rozwiązań firmy OKI do drukowania etykiet

	 Duża szybkość druku i krótkie terminy 
realizacji zapewniają zadowolenie klientów 
i większe zyski.

	 Druk niskonakładowy we własnym zakresie 
można oferować, nie obniżając możliwości 
urządzeń do dużych nakładów.

	 Możliwe jest jednoczesne wykonywanie 
niewielkich zadań oraz drukowanie wielu 
jednostek dla klientów końcowych przy 
wyższej marży.

	 Dzięki technologii białego tonera firmy 
OKI można zaoferować wysokiej jakości, 
specjalistyczne wykończenie.

	 Większa wszechstronność dzięki 
możliwości drukowania na szerokiej gamie 
nośników.

	 Dywersyfikacja usług dzięki 
spersonalizowanym rozwiązaniom w zakresie 
drukowania.

6

https://bit.ly/3wLBiuv


Odkrywaj wolność drukowania 
w biurze
Drukarki OKI Pro1000 oferują niższe 
koszty i większą kontrolę nad 
zadaniami druku.
Dla drukarek OKI Pro1000 żadne zadanie nie jest zbyt 
małe ani zbyt niszowe. Niezależnie od branży, w której 
pracujesz, bez względu na to, czy wytwarzasz nawilżacze, 
nawozy czy cokolwiek innego, rozważ obniżenie kosztów 
i przeniesienie produkcji etykiet do biura, zapewniając 
sobie całkowitą swobodę drukowania.

	  Prosta obsługa oznacza, że każdy może 
opanować pracę z drukarką OKI Pro1000.

	 Niski koszt wejściowy sprawia, że 
drukowanie w firmie jest opłacalne w 
przypadku wszystkich rodzajów działalności.

	 Zaprezentuj swoje produkty w najlepszej 
możliwej jakości dzięki bardzo wysokiej 
jakości drukowi CMYK lub niezwykłemu 
drukowi w 5 kolorach na urządzeniu OKI 
Pro1050.

	 Obsługa szerokiej gamy nośników umożliwia 
drukowanie etykiet zgodnych z przepisami.

	 Rób to, co chcesz i jak chcesz, nie czekając. 
Skrócenie czasu realizacji zamówień, 
eliminacja minimalnej liczby zamówień, 
tworzenie niestandardowych etykiet i 
drukowanie z większą elastycznością w 
zależności od potrzeb biznesowych.

	  Drukuj tylko to, czego potrzebujesz, aby 
uniknąć marnotrawstwa, zwolnić miejsce w 
magazynie i zaoszczędzić pieniądze.

Drukarka Numer katalogowy OKI

Drukarka Pro1040 (4 kolorów) 
i odwijarka (230 V AC) 46672003

Drukarka Pro1050 (5 kolorów) 
i odwijarka (230 V AC) 46672103

Materiały eksploatacyjne Numer katalogowy OKI

Pojemnik z tonerem i bębnem 
(żółty) 46844001

Pojemnik z tonerem i bębnem 
(magenta) 46844002

Pojemnik z tonerem i bębnem 
(cyan) 46844003

Pojemnik z tonerem i bębnem 
(czarny) 46844004

Pojemnik z tonerem i bębnem 
(biały) 46844005

Zespół utrwalający z 
modułem wyjściowym 46672506

Pas transferu 46672304

Pojemnik na zużyty toner 46672401

Zamawianie
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Troska o środowisko

W ramach realizacji Korporacyjnego 
Kodeksu Postępowania Grupy OKI firma 

OKI nieustannie dąży do tego, aby zapewniać swoim 
klientom ekologiczne rozwiązania:

■  Nasze produkty są projektowane i wytwarzane 
z myślą o ograniczeniu negatywnego wpływu na 
środowisko.

■  Naszym strategicznym celem jest stałe 
zwiększanie liczby części i materiałów 
eksploatacyjnych uzyskanych w procesie 
powtórnego przetworzenia.

■  Czujemy się odpowiedzialni za prowadzenie 
naszej działalności z pełnym poszanowaniem dla 
środowiska naturalnego oraz działań na rzecz 
jego ochrony podejmowanych przez lokalne 
społeczności.

Symbol zielonego listka OKI, który można znaleźć 
na wszystkich naszych produktach i opakowaniach, 
reprezentuje nasze kompletne oddanie zbiórce i 
recyklingowi materiałów oraz innym działaniom na 
rzecz ochrony środowiska.

High Definition Color

High Definition Color to unikalna kolekcja 
wyznaczającego standardy sprzętu i 

oprogramowania firmy OKI. Łącznie elementy te 
zapewniają niezrównaną jakość kolorowego wydruku 
– prosto, inteligentnie i zawsze z perfekcyjnym 
rezultatem.

Świetny kolor zaczyna się z OKI

30 lat technologii LED

Ponad 30 lat temu firma OKI była 
pionierem w zakresie opracowania i zastosowania 
cyfrowej technologii LED w drukarkach. Innowacja 
ta umożliwiła powstanie druku w wysokiej 
rozdzielczości, który zwiększa precyzję drukowanych 
dokumentów. Dzięki cyfrowej technologii LED nasze 
drukarki są kompaktowe, przyjazne dla środowiska 
i energooszczędne. W procesie ich produkcji 
zużywanych jest również mniej surowców i energii. 
Głowice drukujące LED nie mają ruchomych części, 
co sprawia, że drukarki LED są trwałe i wyjątkowo 
niezawodne.

Specjaliści w zakresie drukowania w biznesie

OKI Printing Division to globalna marka business-to-business oddana tworzeniu efektywnych kosztowo, 
profesjonalnych rozwiązań w dziedzinie druku biurowego, projektowanych z myślą o zwiększaniu wydajności firm i 
usprawnianiu środowiska ich pracy. Jako pionierzy innowacyjnych technologii druku, takich jak cyfrowa technologia 
LED czy High Definition Colour, oferujemy paletę nagradzanych produktów i rozwiązań, które zapewniają firmom 
możliwość uzyskania wysokiej jakości drukowanych dokumentów, przy zachowaniu rozsądnego poziomu wydatków.

Firma OKI oferuje pełen wybór kolorowych i czarno-białych drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych o 
wszechstronnych możliwościach obsługi nośników A3 i A4, przeznaczonych dla grup roboczych i różnej 
wielkości firm. Ponadto naszą gamę rozwiązań drukarskich uzupełniają drukarki dla punktów sprzedaży, 
obsługujące biały toner i specjalistyczne.
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DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

W celu uzyskania informacji na temat konkretnych nośników, które powinny być używane z drukarkami OKI w 
ramach określonych zastosowań, należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą lub z nami.

http://www.oki.com/pl

