
Den opprinnelige CMYW-skriveren
Pro8432WT er en del av OKIs portefølje med 
skrivere med hvit toner – den første skriverserien 
som gir brukerne muligheten til å utvide bruken av 
fargede A3-medier, klar film og overføringsmedier 
i en brukervennlig og pålitelig enhet som sikrer 
farge- og bildeintegritet. Dette gjør at den egner 
seg perfekt til

•  personalisert dekorasjon av 
klesplagg

•  kunst-, håndverks- og 
designavdelinger

•  emballasjedesign og prøvemodeller

•  løsninger for salg ved kassen

•  vindusgrafikk 

En rask og rimelig løsning for utskrift med HVIT 
skrift
Ved hjelp av en kombinasjon av High Definition 
digital LED-fargeutskrift og hvit tonerteknologi gir 
Pro8432WT mediemangfold i størrelser på opptil 
A3 og papirvekter på opptil 256 g/m2.

Førsteklasses ytelse i en kompakt design som gir 
imponerende trykk i helt hvitt og levende farger 
du vanligvis bare får fra dyrt produksjonsutstyr. 

Bedrifter kan nå oppfylle hele sitt kreative 
potensial og produsere små opplag 
av utstillingsmaterialer, spesiallaget 
kontormateriale, emballasjekonsepter, 
T-skjorter og kampanjeartikler.

Intern utskrift ble akkurat enda smartere – i 
enhver farge, inkludert hvit
Hvit tonerutskrift gir designere, grafikkstudioer, 
utsalgsstedsprodusenter og en rekke andre 
grafikkbaserte bedrifter større fleksibilitet for 
utskrift, prøvetrykk og produksjon, slik at de 
blir i stand til å foreta utskrifter av alt de trenger 
internt, når de trenger det. 

Pro8432WT kan trykke med helt hvitt på en 
rekke fargede medier og kan også trykke over 
andre farger for å skape levende overføringer 
for bruk på mørke bakgrunner. Ved å fjerne alle 
tradisjonelle CMYK-begrensninger kan utskriftene 
måle seg med designfunksjoner for T-skjorter 
og artikkeloverføringer, vindusgrafikk og klar 
film, inkludert papirmateriell som invitasjoner og 
menyer. Pro8432WT er også ideell for produksjon 
av emballasje i små opplag og prøvemodeller for 
designkonsepter.

Hvis du kombinerer alle disse fantastiske 
funksjonene med enestående grafikkvalitet levert 
av OKIs nyskapende digitale LED-teknologi, blir 
det åpenbart at det foregår en revolusjon innen 
utskrift for grafikk-, design- og salgssektorene.

Vær smart når du skriver ut, skriv ut 
med OKI!

Profesjonell A3-skriver med hvit toner for klestrykk, 
emballasjedesign, salg ved kassen og vindusgrafikk

Spesifikasjoner for Pro8432WT
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Forbruksmateriell (bestillingsnr.)
Tonerkassett*

(4500 sider) Hvit: 46606508

Tonerkassetter*
(8800 sider) Cyan: 46606507; Magenta: 46606506; Gul: 46606505

Bildetrommel**
(9000 sider) Hvit: 45878117

Bildetromler**
(20 000 sider) Cyan: 44844419; Magenta: 44844418; Gul: 44844417

Overføringsbelte
(30 000 sider) 44846204

Fuserenhet
(50 000 sider) 44848814

*Toner: Sidedekning for A4 ved 5 % dekning. **Trommel: Gjennomsnittlig antall A4-sider som skrives ut.
Skriveren leveres med toner til 5000 sider for cyan, gul og magenta og 4000 sider for hvit. To ekstra hvite 
tonere er inkludert (totalt 13 000 ved 5 %).

Skriver
Utskriftshastighet A4: 35 spm; A3: 20 spm:

Utskriftstart første side 9,5 sekunder

Oppvarmingstid 110 sek eller mindre fra skriveren slås på

Prosessorhastighet 800 MHz PowerPC 464FP

Grensesnitt og programvare

Tilkoblinger USB 2.0-enhet, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T Ethernet, 
verts-USB 2.0 x 1, trådløst IEEE802.11a/b/g/n (tilleggsutstyr)

Skriverspråk PostScript 3

Nettverk og protokoller

Alle de viktigste nettverksprotokollene støttes via Ethernet-
kort med innebygd webserver for oppsett og administrasjon 
av skriveren og nettverkskortet. TCP/IPv4&v6, NetBIOS over 
TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, 
UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD 
Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google 
Cloud Print, trådløst IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA (Personal/
Enterprise), WPA2 (Personal/Enterprise)

OS-kompatibilitet1

Windows Vista (32- og 64-biters) / Server 2008 (32- og 64-biters) / 
Windows 7 (32- og 64-biters) / Server 2008 R2 (64-biters) / 
Windows 8 (32- og 64-biters) / Server 2012 (64-biters) / 
Windows 8.1 (32- og 64-biters) / Server 2012 R2 (64-biters) / 
Windows 10 (32- og 64-biters); Mac OS X 10.8.5 til 10.12 

Avansert  
nettverksfunksjonalitet

og sikkerhet

IPv6, 802.1x-autentisering, SNMPv3, SSL/TLS, MAC-filtrering, 
IP-filtrering, SMTP-Auth, protokoll AV/PÅ, endring av 
portnummer for protokoll

Hjelpeprogrammer1 OKI LPR2, PS Gamma Adjuster

Utskriftskvalitet
Oppløsning Multinivåteknologien ProQ, 1200 x 600 dpi

Forbedringer Automatisk fargebalanse, automatisk registrering, automatisk 
papirgjenkjennelse

Papirhåndtering

Arkkapasitet Skuff 1: 300 ark på 80 g/m²;
Universalskuff: 100 ark på 80 g/m²

Maksimal arkkapasitet 400 ark på 80 g/m²

Arkformater Skuff 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; Universalskuff: A3, A4, A5, B4, 
B5, A6; Tilpasset størrelse opptil 431,8 mm lengde

Arkvekt Skuff 1: 64 til 220 g/m²; Universalskuff: 64 til 256 g/m²

Arkutkast 250 ark med skriftsiden ned, 100 ark med skriftsiden opp, 80 g/m2

Generelle funksjoner

Minne
Standard RAM: 256 MB; Maksimal RAM: 768 MB

SDHC-minnekort (tilleggsutstyr)4: 16 GB

Miljø

Driftstemperatur/luftfuktighet: 10 til 32 °C (17 til 27 °C er 
anbefalt) / 20 til 80 % relativ luftfuktighet (50 til 70 % er 
anbefalt)

Lagringstemperatur/luftfuktighet: –20 til 45°C, 10 til 90 % 
relativ luftfuktighet

Strømforsyning Enfaset 220 til 240 VAC, frekvens 50 Hz+/– 2 Hz

Strømforbruk Typisk: 700 W; Maks.: < 1400 W; Ventestilling: 100 W; 
Strømsparing: < 12 W; Dvalemodus: < 1,0 W; Auto-Off: < 0,15 W

Støynivå Ved utskrift: < 52 dB(A); Hvilemodus: 32 dB(A) eller mindre; 
Strømsparing: Bakgrunnsnivå

Dimensjoner (B x D x H) 449 x 552 x 360 mm

Vekt3 ca. 37 kg

Garanti 3 års utvidet garanti ved registrering innen 30 dager etter kjøp

Produktbestillingsnummer Pro8432WT: 46550721 (strømtilførsel – flere); 46550806 
(strømtilførsel – UK)

Informasjon om forbruksmateriell: For å beskytte skriveren og sikre at du får fullt utbytte av alle funksjoner, er denne modellen utformet slik at den bare fungerer 
med originale OKI-tonerkassetter. De er merket med OKIs varemerke. Andre tonerkassetter vil kanskje ikke fungere, selv om de er beskrevet som "kompatible", 
og hvis de fungerer, kan de skade skriveren og redusere utskriftskvaliteten.

1 Du finner de nyeste driverversjonene og informasjon om OS-kompatibilitet på de lokale nettsidene til 
OKI; 2 Bare Windows; 3 Inkludert alle forbruksvarer

Pro8432WT – fargeskriver

Skrifttyper
Skriverens fonter 80 PostScript-skrifter

OKI SYSTEMS (Norge)
Tevlingveien 23

1081 Oslo

Norway

Tlf.: 63 89 36 00

www.oki.no

3 års garanti
Våre innretninger er produsert etter de høyeste standardene for kvalitet og teknologi, noe som har blitt bekreftet gjennom uavhengige tester. Vi er 
faktisk så overbevist om produktenes høye kvalitet at vi tilbyr deg en utvidelse av standardgarantiperioden til tre år uten ekstra kostnader. Bare registrer 
produktet ditt innen 30 dager etter kjøp for å være berettiget til dette unike tilbudet. 
Du finner mer informasjon på: www.oki.co.uk/warranty
Uten registrering gjelder standardgarantien på ett år for hele Europa.

Tilleggsutstyr (bestillingsnr.)
Minne 256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908

SDHC-minnekort4 16 GB: 44848903

Kabinett 01321101

Trådløs LAN-modul 45830202

Holder for IC-leser 46539501
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