»

PREDSTAVITEV

MIKRO ING

A3 tiskalnik, ki tiska belo barvo
..Priznan japonski proizvajalec tiskalnikov za poslovno rabo in večfunkcijskih naprav, OKI, je lansiral prvi kompakten A3 tiskalnik, ki
tiska belo barvo..

Glavne lastnosti tiskalnika
OKI Pro8432WT
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Hitrost: do 35 strani na minuto
Ločljivost: 1200 x 600 dpi
Hitrost procesorja: 800 MHz
Spomin: standardno 256 MB RAM-a, največ 768 MB RAM-a, opcijsko kartica SDHC
s 16 GB spomina
Količina papirja: standardni pladenj 300 listov, večnamenski pladenj 100 listov
Največja teža papirja: 226 gsm na standardnem pladnju, 256 gsm na večnamenskem pladnju
Mreža: 10/100/1000 Ethernet, opcijsko
brezžična povezava
Dimenzije: 360 x 449 x 552 mm
Toner (beli): 4.500 strani
Toner (barvni): 10.000 strani

www.racunalniske-novice.com

kom podjetja dobijo neizmerno stopnjo fleksibilnosti, saj lahko tudi zahtevnejše projekte naredijo
kar pod lastno streho, predvsem pa razširijo svojo
ponudbo (personalizirana oblačila, darilni okraski,
izložbene grafike, meniji, vabila itd.). Z uporabo
LED tehnologije za visokokakovostni digitalni tisk
OKI Pro8432WT predstavlja odlično izbiro za organizacije in podjetja, ki se ukvarjajo s kreativnimi tiskovinami, grafično umetnostjo in podobno. Njegove tiskovine so namreč izjemno ostre, podrobne in barvno nasičene.
OKI Pro8432WT pa je tudi najbolj kompakten tiskalnik v svojem razredu, zaradi česar najde prostor v tiskarnah in dizajnerskih studiih, ki so prostorsko zelo omejeni. Ampak na račun kompaktnosti ne sklepa nikakršnih kompromisov pri
zmogljivosti. Ponuja namreč neprimerljivo funkcionalnost na področjih, ki najbolj štejejo. S tem
tiskalnikom je OKI pošteno znižal ceno tiska z belim tonerjem, poleg tega pa v paketu s tiskalnikom uporabnik prejme še dve dodatni kartuši
belega tonerja. Tako je OKI Pro8432WT že privzeto opremljen z dovoljšnjo količino tonerja, da
podjetje hitro pokrije začetno investicijo.

Predvsem pa tiskalnik ponuja učinkovito alternativo drugim tovrstnim dekorativnim metodam.
Zahvaljujoč hitri in enostavni namestitvi pa lahko potrošniško usmerjene maloprodajne tiskarne s tem tiskalnikom tudi pospešijo svoj prodajni program in ustvarijo dodatne prihodke.
Če bi radi izvedeli več o tiskalniku OKI
Pro8432WT in vseh funkcionalnostih, ki jih ponuja, se lahko obrenete na podjetje Mikro ing
Trade d. o. o., ki je slovenski zastopnik priznane
japonske znamke. 
(P. R.)

MIKRO ING trade, d.o.o.
Rojčeva ulica 24,
1000 Ljubljana
tel: 01 544 33 82
www.mikroing.si
www.mikroing.si
d.o.o.

Potem ko so predstavili A4 tiskalnik, ki zna tiskati belo barvo, pri OKI-ju nadaljujejo z inovacijami. Zadnja od njih je A3 tiskalnik naslednje generacije, ki zna prav tako tiskati belo barvo. Tiskalnik z oznako Pro8432WT deluje na tehnologiji LED in zna poleg bele tiskati tudi druge barve na različnih medijih do velikosti A3. Pri tiskanju z belim tonerjem OKI-jev novi tiskalnik lahko
proizvaja polne barvne prenose na že oblikovane vzorce in pripravljene substrate katerekoli
barve. Poleg tega zna samodejno iz vzorcev odstraniti odvečne dele, s čimer precej skrajša proces okraševanja oblačil in drugih produktov po
bolj tradicionalnih metodah.
S fleksibilnostjo prenosa barve na različne materiale – tiskalnik se uporablja za okraševaje različnih substratov, kot so bombaž, sintetika, kovina,
steklo, akril in les – in transparentno belo barvo
lahko s tem tiskalnikom ustvarite izjemne barvne
okrasne vzorce (na primer na oblačilih). Produkcija je enostavna, hitra in stroškovno ugodna. Inovativni sistem prenosa pa nima omejitev, ki so prisotne pri nekaterih drugih tehnikah tiskanja.
Močna bela barva se sicer lahko natisne na široko
paleto barvnih medijev, prav tako pa se jo lahko
natisne preko drugih barv, tako da se ustvari živahne vzorce za temne podlage. S takšnim A3 tiskalni-
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