Pro9542dn-specificaties

A3-kleurenprinter met witte steunkleur
voor het afdrukken op donkerder materiaal
Oki tilt het afdrukken van grafische producties
naar een nieuw niveau met de Pro9542dn,
met uitmuntende afdrukkwaliteit, hogere
printsnelheden, lagere totale gebruikskosten,
complete materiaalflexibiliteit en de unieke optie
voor het afdrukken met een vijfde kleur. U kunt nu
op aanvraag het volledige bereik van basiskleuren
afdrukken, waaronder zuiver wit op een donkere
achtergrond.
Bovendien is de Pro9542dn ook volledig
compatibel met de EFI Fiery XF 5.0-server
voor geavanceerd kleurbeheer, inclusief wit
en basiskleuren, waardoor kleurdiepte en
afdrukkwaliteit geoptimaliseerd worden.

<< Een uitstekende afdrukresolutie van 1200 x
1200 dpi

Veel grotere materiaalflexibiliteit dan alle
anderen

<< Multi-Level ProQ-technologie verbetert de
kleurenafdruk

De Pro9542dn is veel beter dan de concurrentie
als het gaat om materiaalflexibiliteit, en stelt u in
staat om zelf op veel verschillende materialen af
te drukken.

<< Volledig compatibel met EFI Fiery® XF voor
geavanceerd kleurbeheer
Lage aanschaf- en gebruikskosten
De Pro9542dn combineert zeer concurrerende
investeringskosten met tonercartridges met extra
grote capaciteit voor aanzienlijk lagere aanschafen gebruikskosten, van groot belang waar hoge
dekking en kwaliteit is vereist.
<< Zeer concurrerende investeringskosten

De eerste met digitale LED-printtechnologie CMYK + wit

<< Lagere bedrijfskosten door tonercartridges en
drums met extra grote capaciteit

De Pro9542DN is een betaalbare en unieke HDprinter waarmee u niet alleen het volledige bereik
van basiskleuren maar ook wit kunt afdrukken.

<< Aparte toners en drums voor minder afval

<< Afdrukken in een groot aantal CMYKbasiskleuren

Technologie waar u op kunt bouwen

<< En u kunt nu een steunkleur toevoegen - wit
voor het afdrukken op donkerder materiaal
<< Verbluffend heldere kleuren op donker of
transparant materiaal
Verbluffende HD-kleur
De Pro9542DN gebruikt de combinatie van
digitale LED-technologie en onze multi-level ProQtechnologie voor het produceren van de scherpste
en meest levendige afdrukken die er zijn.

<< Energiezuinig voor minder energieverbruik

<< Breedste papierverwerking van A6 tot SRA3 en
bannerlengte tot 1,3 m
<< Afdrukken op papier tot 360 g/m² enkelzijdig
en 320 g/m² dubbelzijdig
<< Standaard uitgerust met duplexeenheid voor
dubbelzijdig printen
<< Drukt af op veel verschillende materialen,
waaronder glanspapier, film, transferpapier,
onderlegpapier en nog veel meer
<< Standaardlade voor 530 vel, tot 2.950 vel met
optionele laden
<< Robuuste multifunctionele lade voor 300 vel
voor meer flexibiliteit

De Pro9542dn biedt de snelste afdruktechnologie
op de markt, waarmee u sneller op korte termijn
op aanvraag kunt afdrukken.
<< Tijd tot eerste afdruk minder dan 8 seconden
<< A3-afdruksnelheid van 28 ppm in kleur en
zwart-wit (tot 50 ppm in kleur en zwart-wit
voor A4)
<< 2 GB RAM en 1,2GHz-processor voor een snelle
verwerking

A3/A4		
a
Kleur/zwart-wit 		

a

Afdrukken op A6-papier tot 1321 mm, max. 360 g/m²

a

Witte steunkleur voor het afdrukken op donkerder materiaal a
1 - 30+ gebruikers		

a

Pro9542dn - kleuren- en mono-printer
Printer:

Bedieningspaneel
Afdruksnelheid

Tijd tot eerste afdruk
Opwarmtijd
Processorsnelheid

A4: 50 ppm kleur, 50 ppm zwart-wit; A3: 28 ppm kleur, 28 ppm
zwart-wit. Wit: tot 45 ppm (simplex) Transparant: 18 ppm
8 seconden kleur, 8 seconden zwart-wit
50 seconden of minder na het aanzetten
1,2 GHz

LCD-display 10,9 cm Graphics kleuren-LCD (480 x 272 dots)

Algemene kenmerken
Geheugen

Interface en software
Connectiviteit Hi-Speed USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 met rechtstreeks
Printertalen
afdrukken van PDF's (v1.7), XPS, SIDM
Alle gangbare netwerkprotocollen worden ondersteund via
ethernetkaart met interne webserver voor installatie en beheer
van printer en netwerkkaart. TCP/IP: IPv4/v6, ICMP, ICMPv6,
IGMP, IGMPv2, LPR, Port9100, IPP, IPPS, FTP, FTP via SSL, HTTP,
Netwerk en protocollen
HTTPS, TELNET, IPP, Auto IP, LLTD, BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3,
SNMP Trap, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP,
SMTP via SSL, POP3, SNTP, JCDP, FLDP, ODNSP, WSDPrint, WSDDiscovery, Web JetAdmin, NetBIOS via TCP, EtherTalk
Windows Vista (32-bits en 64-bits) / XP (32-bits en 64-bits) /
Server 2003 (32-bits en 64-bits) / Server 2008 (32-bits en
Compatibele
64-bits) / Server 2008 R2 (64-bits) / Windows 7 (32-bits en
besturingssystemen1
64-bits) / Server 2012 (64-bits) / Windows 8 (32-bits en
64-bits); Mac OS9 / OS X 10.3.9 - 10.9
IPv6, 802.1x verificatie, SMTP Serververificatie, SNMPv3,
SSL3/TLS codering, HTTPS codering, Protocol aan/uit, Protocol
Geavanceerde netwerken poortnummer wijzigen, MAC-filters, IP-filters, IP Sec, EAPen beveiliging PEAP, EAP-TLS, Secure Erase3, Secure Print3, Secure Print Job
Encryption3, Storage Devices entire Encryption3, Storage (HDD)
Initialize (format)3
Print Job Accounting2, Print Job Accounting Enterprise2, Print Job
Accounting Client, PrintSuperVision.net2, Template Manager2,
Hulpprogramma's1 Color Correct, Color Swatch2, Configuration Tool, PS Gamma
Adjuster, Profile Assistant (alleen Mac), PDF Direct Print, EFI
Fiery XF Server Option (externe kleurbeheerserver)

Lettertypen
87 schaalbare PCL-fonts, lijnprinter/OCR-A/OCR-B/USPSZIP
bitmapfonts, 10 TrueType-fonts, 136 Adobe PostScript Type 1 fonts
UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2of5, Code39,
Barcodes Code128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET: PDF417/QR
code 2D barcodes

Milieu

Netspanning
Stroomverbruik
Geluidsniveau
Afmetingen (HxBxD)

Gewicht4 110,8 kg
Belasting Gemiddeld: 25.000 pagina's/maand;
maximum: 300.000 pagina's/maand
Garantie Tot 3 jaar verlengde garantie bij registratie binnen 30 dagen
na aankoop
Artikelnummer Pro9542dn: 45530622

Accessoires (artikelnummers)
2e/3e papierlade
(optie voor C9850hdn)
2e/3e papierlade met
wieltje
Grootvolume-invoer
Harddisk
EFI Fiery XF 5.0
Kabinet

Tonercartridge*
(42.000 pagina's)
Tonercartridge*
(24.000 pagina's)
Tonercartridge*
(51.000 pagina's)
Tonercartridges
(15.000 pagina’s)
Imagedrums**
(40.000 pagina's)
Imagedrum**
(20.000 pagina's)
Transportband
(150.000 pagina’s)
Fuser
(150.000 pagina’s)
Doos voor gebruikte toner
(40.000 pagina’s)

Afdrukkwaliteit
Resolutie ProQ4800-multileveltechnologie, resolutie van 1200 x 1200 dpi
Technologie Auto kleurbalans, auto registratie, automatische mediadetectie
Papierverwerking

Papierinvoer optionele
laden
Max. papierinvoer
Papierformaten

Papiergewicht
Duplexeenheid
Papieruitvoer

Lade 1: 530 vel, 80 g/m²; multifunctionele lade: 300 vel,
80 g/m²
Lade 2: 530 vel, 80 g/m²; lade 3: 530 vel, 80 g/m²; invoer met
grote capaciteit: 1.590 vel, 80 g/m²
2.950 vel, 80 g/m²
1e/2e/3e lade: A3, SRA3 (tot 330 x 457 mm), SRA4, A4, A5, A6,
B4, B5, B6; multifunctionele lade: A3, SRA3, SRA4, A4, A5, A6,
B4, B5, B6 aangepaste grootte: Breedte 64 - 330 mm, lengte
89 - 1,321 mm; invoer met hoge capaciteit: A3, SRA3 (tot 328 x
457 mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Lade 1/2/3: 52 tot 320 g/m²; multifunctionele lade: 52 tot
360 g/m²; duplexeenheid: 64 tot 320 g/m²; invoer met grote
capaciteit: 52 tot 320 g/m²
Standaard
Lade 610 vel face down, 300 vel face up (80 g/m²)

45530703
45530903
45530803
160 GB: 44622302
Neem contact op met Oki voor meer informatie
45980001

Verbruiksmaterialen (artikelnummers)

Ondersteunde lettertypen

Papierinvoer

Standaard RAM: 2 GB; max. RAM: 2 GB
Optionele vaste schijf: 160 GB
Temperatuur/vochtigheidsgraad tijdens gebruik: 10 °C – 35 °C
(17 °C – 27 °C aanbevolen) / 10% – 85% RV (50% – 70% RV
aanbevolen)
Temperatuur/vochtigheidsgraad tijdens opslag: -10 °C tot
43 °C, 10% tot 90% RV
Enkele fase 220 tot 240 VAC, frequentie 50 Hz +/- 2 Hz
Typisch: 1200 W; max: 1500 W; inactief 200 W (gemiddeld);
spaarstand: <26 W; slaapstand: <4 W; uitgeschakeld: <0,5 W
Tijdens gebruik: 57dB(A); Stand-by: 32 dB(A) of minder;
spaarstand: Stil
640 x 699 x 625 mm

Cyaan: 45536555; magenta: 45536554
Geel: 45536437
Zwart: 45536556
Wit: 45536543
Cyaan: 45103721; magenta: 45103720; geel: 45103719;
zwart: 45103722
Wit: 45103765
45531223
45531113
45531503

*Toner: Aantal A4-pagina's bij ISO-dekking. Printer met bijgeleverde tonercartridge voor 24.000
pagina's CMY en 38.000 pagina's K @ ISO.
**Drum: Gemiddeld aantal afgedrukte A4-pagina's.

Kijk op de lokale OKI-website voor de meest recente stuurprogramma's en compatibele besturingssystemen; 2Alleen voor Windows; 3HDD vereist;
Inclusief alle verbruiksmaterialen

1
4

Informatie over verbruiksmaterialen: Ter bescherming van uw printer en om te zorgen dat u de functies ervan zo veel mogelijk kunt benutten, is dit model
zo ontworpen dat het alleen werkt met originele OKI-tonercartridges. Deze zijn herkenbaar aan het handelsmerk van OKI. Alle andere tonercartridges zullen
mogelijk helemaal niet werken. Zelfs wanneer deze als 'compatibel' worden omschreven en wel werken, kunnen ze de prestaties van uw printer en de
afdrukkwaliteit nadelig beïnvloeden en het recht op garantie doen vervallen.

Garantie van 3 jaar service op locatie
Onze apparaten worden geproduceerd volgens de hoogste normen op het gebied van kwaliteit en technologie, wat door onafhankelijke
tests bewezen is. We zijn zo overtuigd van de hoge kwaliteit van onze producten dat we u zonder extra kosten een verlenging tot 3 jaar op de
standaardgarantietermijn aanbieden. Om in aanmerking te komen voor dit unieke aanbod hoeft u uw product alleen maar binnen 30 dagen na
aankoop te registreren.
Ga voor meer informatie naar: www.oki.be/garantie
Zonder deze registratie geldt de Europese standaardgarantie van 1 jaar.
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