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PREDSTAVITEV

Okijeva Pro serija

Profesionalna serija grafičnih tiskalnikov
..Nova edinstvena serija profesionalnih grafičnih tiskalnikov formata A3 za komercialno kakovost tiskanja..

W ali CL A3 PRINTER

W L A3 PRINTER
OKI je predstavil novo serijo profesionalnih
tiskalnikov (Pro Series) z vgrajenimi unikatnimi
funkcijami digitalnih grafičnih tehnologij. Ti
novi grafični tiskalniki temeljijo na inovativnih
tehnologijah, ki se zoperstavljajo tradicionalnim tiskarskim procesom ter odpirajo nove
priložnosti in vire prihodkov na zahtevo za
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sektorje kreativnih dejavnosti in tiskarskih hiš.
Pro serija ponuja izjemno kakovost tiskanja in
nižjo ceno tiska na stran (CPP) in je tako idealna
izbira za lahko produkcijo in grafične umetnosti.
»Nova Okijeva Pro serija ponuja tiskalnim
hišam in ustvarjalnim podjetjem prožnost, da
lahko zapeljejo kreativni tisk na povsem novo
raven, obenem pa tudi izboljšajo svojo poslovno uspešnost,« pravi Guy Boxall iz podjetja OKI
Evropa.
Pro serija Okijevih tiskalnikov je usmerjena tako v sektor ustvarjalnega dizajna, cilja pa tudi
na vse z veliko potrebo po tisku, skupaj s tiskarskimi hišami, oglaševanjem, oblikovanjem
in drugimi kreativnimi agencijami. Vsak tiskalnik Pro serije je zasnovan tako, da vam pomaga prihraniti denar s svojo visoko zmogljivostjo potrošnega materiala, kar zmanjša potrebo
po uporabnikovi intervenciji in pripomore k
nižjim stroškom na stran.
Visoka ločljivost tiskanja pri 1.200 x 1.200 pikah
na inč (dpi), hitrosti tiskanja do 50 strani na
minuto in neprimerljive zmogljivosti za ravnan-

je z mediji do 360 gramov na kvadratni meter
(gsm) naredijo novo Pro serijo idealno rešitev
za tiskarske potrebe grafične umetnosti na
zahtevo in lahke proizvodnje s hitrim obratom
in izjemnimi rezultati.
Prvi tiskalniki v novi Pro seriji so modeli
Pro9431, Pro9541 in Pro9542 – gre za barvne
tiskalnike formata A3.
Z veliko hitrostjo tiskanja do 50 strani na minuto združuje Pro9431 briljanten 4-barvni viso
koločljivostni tisk CMYK z nagrajeno digitalno
tehnologijo LED in večstopenjsko tehnologijo
ProQ. Inovativna tehnologija v revolucionarnem modelu Pro9541 ponuja možnost tiskanja
z dodatkom pete barve v beli ali čistem sijaju.
Pro9542 pa je digitalni petbarvni tiskalnik LED
A3, ki unikatno zagotavlja visoko gostoto belega podtiska v enem samem prehodu, s čimer
zagotavlja izstopajoče rezultate na širokem
spektru materialov, skupaj z barvnimi in transparentnimi mediji.
OKI za omenjeno Pro serijo tiskalnikov nudi celo triletno podaljšano garancijo. 
(P. R.)
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