
Tlačiarne Pro Series s bielym tonerom 
a sortimentom neónových farieb

Objavte nový rozmer v oblasti farebnej tlače 
pre dekoráciu odevov, označovanie a dizajn

Tlačiareň Pro7411WT s bielym tonerom (CMYW) pre formát A4 a

Tlačiareň Pro8432WT s bielym tonerom (CMYW) pre formát A3 a

Tlačiareň Pro6410 NeonColor s neónovými farbami (CMYK/W) pre formát A4 a
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Uvoľnite kreatívny potenciál vašej spoločnosti 
vďaka sortimentu tlačiarní Pro Series s bielym 
tonerom a neónovými farbami od spoločnosti 
OKI. Poskytnú vám výkon potrebný na vytvorenie 
nákladovo efektívnych návrhov pútajúcich 
pozornosť. Rozšírte možnosti tlače na prenosné 
médiá a prispôsobte takmer všetko, od tričiek 
a odevov až po keramiku, plasty a kov. 

Podporte svoju spoločnosť v raste prostredníctvom 
lukratívnych nových zdrojov príjmov tým, že 
ponúknete zákazníkom služby, ktoré boli predtým 
drahé a vyžadovali zdĺhavý čas na výrobu. Vytvorte 
vynikajúcu plnú bielu už pri jednom prechode na 
širokom sortimente jasných a farebných materiálov, 
a využite pritom vysokú rýchlosť a výnimočnú 
kvalitu kompaktných digitálnych LED tlačiarní. 

Rad tlačiarní Pro Series s bielym tonerom 
a neónovými farbami prináša jedinečné dizajny 
nad rámec štandardného farebného spektra pre: 

•	 individuálnu dekoráciu odevov,

•	 pútavé predajné reklamy a reklamné materiály,

•	 malé série obalov a konceptov 
dizajnových agentúr,

•	 umenie, remeslo a textilné odvetvie 
pre sektor vzdelávania, 

•	 zákazkové prenosy na dekoráciu tela,

•	 dizajnérsku módu a  
personalizáciu doplnkov,

•	 špeciálne farebné kancelárske 
potreby pre svadby a podujatia.  

Revolúcia v dizajne – 
tlač v neónových farbách 
a čistej  – in-
house, na požiadanie! 
Priekopník v digitálnej LED technológii 
popiera tradičné, časovo náročné 
a nákladné postupy tlače.
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Tento nový svet príležitostí sa zakladá na priekopníckej 
technológii vysokého rozlíšenia farieb pre formát A4/A3 
od spoločnosti OKI, ktorá vyniká bezkonkurenčnou škálou 
médií, oslobodzuje váš podnik od obmedzení súvisiacich 
s konvenčnou tlačou a poskytuje vášmu kreatívnemu 
oddeleniu potenciál pre in-house riešenia, čo sa predtým 
zvyklo zabezpečovať externe inými odborníkmi. 

Táto prelomová technológia rozširuje obchodné 
kapacity s cieľom zvýšiť príjmy prostredníctvom 
zákazkovej tlače pre reklamu a reklamné materiály, 
ktoré sa samé o sebe stávajú umeleckými dielami.

Biely toner a neónová tlač poskytuje dizajnérom, 
grafickým štúdiám, výrobcom s predajňami – v 
podstate takmer každému grafickému podniku – 
možnosť objaviť nový rozmer farebnej tlače, skúšobnej 
tlače a výroby, vďaka čomu môžu tlačiť in-house 
všetko, čo potrebujú a kedykoľvek to potrebujú.

Dni plné nutných kompromisov v dizajne v dôsledku 
nedostupných možností bielej a neónovej tlače sú 
odteraz minulosťou. Teraz sa už nemusíte obávať o to, 
ako budú sýte farby vyzerať na tmavých médiách. 
Môžete použiť biely toner ako bezpečnostnú 
značku, ktorá sa objaví pod čiernym UV svetlom.

Modely Pro7411WT a Pro8432WT predstavujú 
prelomové tlačiarne založené na ocenenej technológii 
s bielym tonerom, ktorá prináša jedinečnú úroveň 
nepriehľadnosti, hlbokej tlače, plnej bielej na farebných 
médiách alebo nadštandardné CMY farby pre prenos 
aplikácií na látku, plast, keramiku, ba dokonca kov. 
Vďaka tlači na papier formátu A4, resp. A3 sú tieto 
tlačiarne neuveriteľne všestranné, čím umožňujú vytvoriť 
grafiku na okná a predajnú grafiku na požiadanie.

Pro6410 NeonColor je tlačiareň pre formát A4, 
ktorá sa zakladá na rovnakej priekopníckej LED 
technológii, kde sa využíva neónový toner na vytvorenie 
oslňujúcich fluorescenčných efektov použitím 
žiarivých neónových farieb, čo umožňuje grafickým 
spoločnostiam prekonať štandard CMY spektra 
a preraziť do nového sveta produktovej špecializácie. 
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Tlačiarne Pro Series s bielym tonerom a neónovými farbami poskytujú kreatívnym 
spoločnostiam schopnosť rýchlo dodať ohromujúci, vysokokvalitný odevný dizajn, zákazkové 
kancelárske potreby a obalové riešenia, pričom sa nevyžaduje žiadne minimálne množstvo. 

In-house tlač je zase o niečo dômyselnejšia 
– vo všetkých farbách vrátane   
a elektrizujúcich neónových farieb.
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V oblasti vzdelávania, umenia a remeselných odvetví 
získate schopnosť tlačiť komplikované, plnofarebné 
prevedenia na väčšie množstvo typov materiálov ako 
kedykoľvek predtým. Všetko prebehne bez neporiadku, 
prípravy a ďalšieho zvyčajne potrebného vybavenia.

Pre predajné miesta umožňuje tlačiareň Pro Series 
rýchlu, nízkonákladovú výrobu pútavej reklamnej 
grafiky a grafiky na okná pre širokú škálu materiálov 
a pridanie žiarivých reklám či reklamných pútačov 
s neónovým efektom, ktoré pritiahnu pozornosť.

Na základe priekopníckej digitálnej LED 
technológie a ocenenej technológie s bielym 
tonerom umožňujú tlačiarne Pro Series rýchle 
in-house riešenia, ktoré boli kedysi možné iba 
prostredníctvom drahých externých služieb.

Spoločnosť OKI ponúka trojročnú záruku na mieste 
(po registrácii vášho produktu), čo je dôkazom našej 
istoty, pokiaľ ide o spoľahlivosť týchto zariadení.

Print Smart, Print OKI

In-house tlač je zase o niečo dômyselnejšia 
– vo všetkých farbách vrátane   
a elektrizujúcich neónových farieb.



Rad tlačiarní Pro Series s   
tonerom a neónovými farbami od 
spoločnosti OKI – nová vlna revolúcie 
v odvetví dekorácie produktov a odevov.
Rýchla, čistá, kompaktná, bezúdržbová alternatíva vďaka rýchlej 
návratnosti investícií.
Jednoducho povedané – neexistuje žiadna alternatívna technológia, ktorá dokáže poskytnúť rovnaké 
vysokokvalitné obrázky na tej najširšej škále materiálov bez zbytočných problémov a v minimálnom množstve 
jedného kusu na počkanie. 

Možnosť tlačiť plnú, sviežu bielu alebo elektrizujúce neónové farby na rad médií rieši mnohé problémy, 
ktorým dizajnéri a grafické spoločnosti čelia. Tlačiarne Pro Series s bielym tonerom a neónovými farbami od 
spoločnosti OKI spolu s médiami na digitálny prenos tepla umožňujú vytvárať pútavé dizajny na akejkoľvek 
farbe a akomkoľvek type tkaniny vrátane bavlny, polyesteru a syntetických zmesí. Nemusíte vytvárať 
komplikované sieťotlače, ktoré sú nemilosrdné a náchylné na ľudské pochybenie a tvorbu odpadu. Rovnako 
nie je potrebná predbežná úprava tmavých odevov pred tlačou na tlačiarňach priamo na odev, ktoré sú 
pomalé a drahé a vyžadujú aj pravidelné čistenie a údržbu.
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Spoločnosť OKI rieši otázku dlhotrvajúcej tlače...

Sieťotlač  
Riešenie spoločnosti OKI: 

•	 Rýchle nastavenie bez potreby pracnej výroby 
viacerých sít vopred na dosiahnutie plnej farby

•	 Žiadne minimálne množstvo objednávok na 
dosiahnutie ziskov

•	 Jednoduchá obsluha, nevyžadujú sa žiadne 
odborné zručnosti

•	 Bez potreby čistenia po tlači

Sublimačná tlač (atrament)
Riešenie spoločnosti OKI:

•	 Tlač na všetky farby vrátane čiernej
•	 Tlač na akýkoľvek materiál – bavlna, polyester a zmesi
•	 Rýchlejšia výroba a nižšie náklady
•	 Lacnejšie polotovary na dekoráciu
•	 Originálny spotrebný materiál s kompletnou zárukou 

krytou výrobcom
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Tepelný prenos tepla
Riešenie spoločnosti OKI: 
•	 Jednoduchšie použitie, nie je 

potrebné skladovať viacero valcov 
základných farieb

•	 Oveľa rýchlejšie a vyššie rozlíšenie 
•	 Nie je potrebné žiadne odstraňovanie
•	 Plné farby

Prelomové digitálne tlačiarne Pro Series 
od spoločnosti OKI poskytujú grafickým 
spoločnostiam potenciál na tlač tých 
najzložitejších, personalizovaných 
dizajnov, a to mimoriadne rýchlo, čisto 
a bez námahy. Univerzálnosť pre tlač na 
prakticky čokoľvek od tkanín či tričiek 
až po keramiku, sklo, kovy a plasty.

Technológia digitálneho prenosu tepla má 
najnižšie zriaďovacie náklady, bez potreby 
ďalšieho vybavenia a ziskový minimálny 
cyklus na výrobu jedného kusu poskytuje 
tú najrýchlejšiu návratnosť investícií! 

Tlačiareň Pro Series vďaka plným 
farbám (vrátane neónových farieb) 
otvára dvere do sveta nových zdrojov 
príjmu. Možnosti sú nekonečné...

Priamo na odev (atrament)
Riešenie spoločnosti OKI: 
•	 Rýchlejšia výroba a nižšie náklady
•	 Bez potreby predbežnej úpravy tmavých odevov
•	 Tlač na čokoľvek vrátane umelých materiálov  

alebo polyesteru
•	 Bez potreby sušenia po tlači
•	 Spoľahlivejšia, bez potreby pravidelnej údržby 

a čistenia upchatých atramentových hláv 
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Pozrite sem a získajte viac informácií

Dôraz na životné prostredie

V rámci Charty firemného správania 
skupiny OKI spoločnosť neustále 

prehodnocuje svoje úsilie na zabezpečenie 
environmentálne vhodných riešení pre svojich 
zákazníkov: 

g  Naše produkty sú navrhnuté a vyrobené 
postupmi so zníženým vplyvom na životné 
prostredie.

g  Jedným z našich strategických cieľov je zvýšenie 
množstva recyklovateľných hardvérových 
produktov a spotrebného materiálu.

g  Cítime zodpovednosť za naše podnikanie 
environmentálne šetrným spôsobom, 
ktorým prispievame k ochrane miestnych 
spoločenstiev.

Symbol Green Leaf spoločnosti OKI, ktorý sa 
nachádza na všetkých výrobkoch a obaloch, 
predstavuje náš celkový záväzok na zber, 
recykláciu a environmentálne procesy.

3-ročná záruka

Naše zariadenia sú vyrobené podľa 
najvyšších štandardov kvality 

a technológie, čo potvrdili aj nezávislé testy. 
Sme takí presvedčení o vysokej kvalite našich 
výrobkov, že vám ponúkame rozšírenie 
štandardnej záruky na 3 roky bez dodatočného 
príplatku. Jednoducho zaregistrujte váš produkt 
do 30 dní od nákupu. Ďalšie informácie nájdete na 
adrese: www.oki.sk/zaruka

 
vysoké rozlíšenie farieb

Vysoké rozlíšenie farieb je jedinečný 
súbor trend určujúcich hardvérových 

a softvérových technológií spoločnosti OKI. 
Spoločne tieto komponenty zaručujú špičkovú 
farebnú tlač – jednoducho, inteligentne a 
s dokonalými výsledkami. 

Skvelá farba sa začína u OKI

20 rokov s technológiou LED 

Spoločnosť OKI bola priekopníkom 
v rozvoji digitálnej technológie LED tlačiarne 
pred 20 rokmi. Táto inovácia poskytuje vysoké 
rozlíšenie tlače - pre presnejšie, úchvatne 
vytlačené dokumenty. Aj vďaka tejto digitálnej 
technológii LED sú naše tlačiarne kompaktné, 
šetrné k životnému prostrediu a sú energeticky 
efektívne, pretože sa v procese ich výroby využíva 
podstatne menšie množstvo surovín a spotrebujú 
menej energie. LED tlačové hlavy nemajú žiadne 
pohyblivé časti, vďaka čomu sú naše LED tlačiarne 
extrémne spoľahlivé.

Špecialisti na firemnú tlač 

Divízia tlačiarní spoločnosti OKI je globálna značka pre firemných zákazníkov poskytujúca nákladovo 
efektívne profesionálne tlačové riešenia priamo v spoločnosti, ktoré sú určené na zvýšenie efektívnosti 
pre dnešné aj budúce potreby firiem a ich pracovné postupy. Ako priekopníci v oblasti inovatívnych 
technológií – od digitálnej LED tlače až po technológiu vysokého rozlíšenia farieb – máme portfólio 
cenami ocenených produktov a riešení, ktoré umožňujú podnikom vytvárať živé a kvalitne vytlačené 
obrazové komunikačné materiály pri zachovaní rozpočtovej flexibility.

Spoločnosť OKI ponúka kompletný sortiment farebných a čiernobielych tlačiarní a multifunkčných 
zariadení formátu A3 a A4 pre pracovné skupiny a podniky všetkých veľkostí s mimoriadne výkonnými 
možnosťami manipulácie s médiami. Náš sortiment tlačových riešení ďalej dopĺňajú naše multifunkčné 
tlačiarne, tlačiarne pre predajne a ihličkové tlačiarne. Tieto najlepšie produkty vo svojej triede sú 
navrhnuté na jednoduché používanie a bezproblémové využívanie úloh tlače priamo vo vašej spoločnosti.
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