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OKI Pro9541WT
Opprinnelse: OKI
Produktkode: 45530677 (230V)
Tilgjengelighet: På lager
Vekt: 120.00kg
Mål: 665.00mm x 699.00mm x 640.00mm

Pris: 168750.00,Eks mva.: 135000.00,-

Kort beskrivelse
Pro9541WT er verdens første femfargers LED-enhet med teknologi for digitalt overføringstrykk på 329 mm x 483 mm.

Pro9541WT er først i bransjen med mulighet for digitalt overføringstrykk og silketrykk i fem farger (CMYK + hvit) etter behov.

Beskrivelse
Pro9541WT er først ute i bransjen med å tilby digitalt overføringstrykk i A3+ (329 mm x 483 mm). Denne innovative enheten kombinerer single-pass-teknologi, utskrift i fem farger og en spesiell tonerformel, som gir «ren» sort og sterke CMYK-farger. Den unike funksjonen for overlapping av
hvit gir finere og mer nøyaktige, grafiske detaljer på mørk bakgrunn. I motsetning til konkurrerende modeller kan Pro9541WT skrive ut i 1200 x 1200 dpi, noe som gjør den til førstevalget for kommersielle trykkerier og reklamemarkedet.

Overføringstrykk i fem farger med single-pass – skriv ut i «ren» sort, strålende hvitt og sterke CMYK-farger for flotte resultater når du trenger det
Pro9541WT er en prisgunstig skriver for digitalt overføringstrykk i fem farger med lave totale eierkostnader. Skriv ut strålende farger, ugjennomsiktig hvit og ren sort – alt sammen samtidig og i én omgang! Pro9541WT gir brukerne ekstra kostnadsbesparelser og skarpe resultater, med
muligheten til å bruke ren sort (K) i stedet for sammensatt sort (CMY). I tillegg gir funksjonen for overlapping av hvit finere og mer nøyaktig grafikk og tekst. Som et raskt og enkelt alternativ til utstyr for silketrykk og trykk direkte på klesplagg er Pro9541WT perfekt for småskalaproduksjon
av tekstiler og andre artikler laget på bestilling.

Digitalt overføringstrykk i fem farger for kreativ og detaljert design
Skriv ut i «ren» sort for førsteklasses og kostnadseffektiv farge
Funksjon for overlapping av hvit for mer nøyaktig grafikk og tekst
Single-pass-trykk for raske resultater

Skriv ut og bruk på nesten hva som helst – du trenger ikke å beskjære eller fjerne overflødig materiale
Utvid den interne utskriftskapasiteten med CMYK + hvit. Lag flotte overføringsdesign i fullfarge for både lyse og mørke tekstiler, akryl, keramikk, glass, metall, tre, reklameartikler med mer – bruksområdene er uendelige! Sett et personlig preg på alt fra T-skjorter og andre klesplagg til
keramikk, plast og metall – og øk omsetningen med tilgang til nye og lønnsomme inntektsmuligheter.

Overføringstrykk for både lyse og mørke materialer og produkter
Skriv ut og trykk på klær, produkter med hard overflate og mye mer
Spar tid og penger ved å unngå beskjæring og overflødig materiale

Øk inntektene og produksjonen – fleksibel mediehåndtering, inkludert bannere på opptil 1,3 m
Enten du skriver ut ekstra stor grafikk eller et helt ark med logoer, vil den brukervennlige Pro9541WT produsere kostnadseffektive overføringer av høy kvalitet i alle størrelser, slik at du sparer både tid og penger på hver jobb!

Støtter ark på opptil 329 x 483 mm (A3+), perfekt til ekstra store plagg, bannere, dekorasjoner med mer
Oppløsning på 1200 x 1200 dpi for utskrift av profesjonell kvalitet
Enkel å bruke, krever ikke noe daglig vedlikehold eller utskifting

Et revolusjonerende alternativ til silketrykk – få tilgang til nye, lønnsomme inntektsmuligheter
Pro9541WT har høy ytelse og utfordrer tradisjonelle utskriftsprosesser, slik at du kan utvide inntektsmulighetene dine. Pro9541WT tilbyr ikke bare et kostnadseffektivt alternativ i markedet for trykk direkte på klesplagg, men gir også en tilleggsløsning for eksisterende kunder innen
silketrykk. Dette gir konkurransefordeler og åpner for en ny inntektskilde. Den enkle totrinnsprosessen eliminerer behovet for store investeringer og konfigureringstid.

Valgfritt EXOSTENCIL-klargjøringspapir for silketrykk
OKI og Neenah har samarbeidet for å utvikle en revolusjonerende og miljøvennlig løsning for trykkerier.
Ved å bruke OKI Pro9541WT til utskrift på EXOSTENCIL-klargjøringspapiret for silketrykk fra Neenah får du en «kjemikaliefri» metode for å lage og gjenvinne rammene. Denne enkle totrinnsprosessen eliminerer behovet for store investeringer, slik at du kan starte produksjonen på bare
noen minutter. Denne enkle metoden for produksjon av rammer er egnet for maskevidder på 85–230
Skriv ut i alle farger, inkludert heldekkende hvitt og ren sort, på en rask og kostnadseffektiv måte
Utvid tjenestetilbudet for å få nye kunder og øke inntektene
Eliminer behovet for store investeringer i silketrykk
Lag trykkrammer ved hjelp av unike overføringsmedier i noen enkle trinn – raskt, kostnadseffektivt og miljøvennlig

Spesifikasjoner
Utskriftsmetode
Utskriftsoppløsning

Oppvarmingstid
Utskriftsstart første utskrift

Digital elektrofotografisk utskriftsmetode i fullfarge, 5 LED
1200 x 1200 dpi (to nivåer)
1200 x 600 dpi (16 nivåer)
600 x 600 dpi (2 nivåer)
Fysisk punktavstand: 1200 dpi
Ca. 50,0 sekunder fra strømmen slås på
Ca. 35,0 sekunder fra strømsparingsmodus
Farge: ca. 8,0 sekunder
Sort/hvitt: ca. 8,0 sekunder

Utskriftshastighet
Grensesnitt
Protokoll
Skriverspråk
Operativsystem som støttes
Minne (std./maks)
Harddisk
Skrifttype
Arkstørrelse
Arkvekt
Arkkapasitet
Utskriftskapasitet
Dimensjoner (B x D x H)
Vekt (inkludert rekvisita)
Vekt (rekvisita ikke inkludert)
Driftsmiljø

Strømforsyning
Strømforbruk

Sikkerhets- og miljøbestemmelser
Lydnivå

Driftssyklus
Esken inneholder

Nødvendig plass
| Nødvendig plass |

Front

Topp

A3: 28 spm farge, 28 spm sort/hvitt
A4 (liggende): 50 spm farge, 50 spm sort/hvitt
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T,
USB 2.0 (High Speed)
TCP/IP, EtherTalk
Adobe PostScript 3
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2016, Windo
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10
2 GB / 2 GB
160 GB (tilleggsutstyr)
PostScript 136 skrifttyper, PCL-emulering 87 skalerbare skrifttyper, 4 punktgrafikkskrifttyper
A3, A4, A5, A6, B4, B5, Letter, Legal 14, Legal 13,5, Legal 13, Executive, tabloid (11 x 17 tommer), tabloid ekstra (12 x 18 tommer), A3+, SRA3, SRA4, S
64–330 mm, lengde 89–1321 mm
Skuff 1: 52–320 g/m2
Multiarkmater: 52–306 g/m2
Skuff 1: 530 ark
Multiarkmater: 300 ark
Forside ned: maks 530 ark
Forside opp: maks 300 ark
699 x 665 x 640 mm
Ca. 111,0 kg
Ca. 91,0 kg
Ved utskrift: 10–32 °C, 20–80 % RH
Oppbevaring: 0–43 °C, 10–90 % RH
Ingen kondens
Enkeltfase 220–240 VAC ± 10 %, 50/60 Hz ± 2 %
Ved utskrift: Maks. 1 600 W / gj.snitt 1 100 W
Ventestilling: 40 W
Strømsparing: 34,0 W
Dvalemodus: 4,0 W
Automatisk av: 0,5 W
EMC-direktivet, CE-merke, GS-merke
Drift: ca. 57 dBA
Ventestilling: < 34 dBA
Strømsparing: < 30 dBA eller bakgrunnsnivå
Anbefalt: 25 000 sider/måned
Maks: 300 000 sider/måned
Brukerveiledninger, starttonerkassett x 5, bildetrommel x 5, strømkabel, DVD-ROM

Med alle skuffer
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