IMPRESSORA LED PRO8432WT

INOVE!
TONER BRANCO
PARA O
MERCADO TÊXTIL

FORMATO

UMA NOVA DIMENSÃO NA PERSONALIZAÇÃO DE MATERIAIS
COM O EXCLUSIVO TONER BRANCO EM FORMATO A3
ECONOMIA E
VERSATILIDADE

PROCESSO
SIMPLES E RÁPIDO

TECNOLOGIA DE
ESPECIALISTA

Combinando a impressão LED de
alta definição com a tecnologia de
toner branco, a Pro8432WT oferece
uma incrível versatilidade ao imprimir mídias em formatos até A3 e alta
gramatura. A Pro8432WT é a menor
impressora A3 do mercado com a
opção de toner branco ou preto. Os
suprimentos estão posicionados de
modo a economizar energia no processo de impressão e de espaço, possibilitando a instalação em mesas ou
diretamente no ponto de venda.

Esqueça os processos complexos
para personalização de peças de
vestuário, artesanatos, designs,
embalagens, expositores, etc. Com
a Pro8432WT você não precisa
criar telas ou fazer montagens para
desenvolver produtos diferenciados,
com um simples clique no mouse
você imprime em papéis transfers
e os aplica em diversos materiais.
Seja uma ou centenas de peças, a
Pro8432WT é o equipamento que
faltava para o seu negócio.

A Pro8432WT é mais um equipamento
do portifólio OKI destinado à produção
de produtos personalizados, tendo
o tamanho como grande diferencial.
Com apenas 45 cm de largura e 55 de
profundidade, é a única em sua categoria a imprimir em formato A3 e trazer toner branco, intercambiável com
o toner preto, além das cores CMY.
O exclusivo sistema de impressão
OKI permite a impressão com o toner
branco em mídias coloridas de até
256g/m² em uma única passada.

EXPANDA SEU NEGÓCIO
Traga novas fontes de receita com
a Pro8432WT, imprima em transfer
e aplique em praticamente todos os
tipos de materiais, desde camisetas,
inclusive algodão de cores escuras, até cerâmica, plástico e metal.
Imprima também em mídias escuras
e dê vida nova à cartões e convites de
casamentos e outros eventos.

DESTAQUES
• Toner branco e opção do toner preto
• Impressão em formatos até A3
• Velocidade até 35 PPM
• Fácil acesso aos suprimentos
• Ideal para transfers e adesivos
• Formato compacto
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RESOLVENDO ANTIGAS DIFICULDADES
Pro8432WT Versus Sublimação
Solução OKI

•
•
•
•

Impressão para utilização em materiais como algodão, poliéster e Polo;
Aplicação em materiais rígidos sem a necessidade de peças resinadas ou com pré-tratamento;
Impressão em branco puro ou por cima das outras cores;
Impressão em qualquer cor, incluindo preto.

Pro8432WT Versus Impressão direta no tecido (Jato de Tinta)
Solução OKI

• Rápida produção;
• Não requer pré-tratamento no tecido de cores escuras;
• Capacidade de transferência em diversos tecidos, incluindo materiais
sintéticos e poliéster;
• Sem necessidade de secagem após a aplicação.

Pro8432WT Versus Transferência Térmica (Hot Stamping)
Solução OKI

•
•
•
•
•

Fácil utilização, sem a necessidade de rolos de filme de cores base;
Não necessita de Plotter de Recorte para a arte que será aplicada;
Maior durabilidade em tecidos;
Maior rapidez na impressão sem acabamentos posteriores;
Reprodução de uma vasta gama de cores.

Pro8432WT Versus Serigrafia
Solução OKI

• Configuração rápida. Sem pré-produção e necessidade de várias telas para cromia total;
• Simplicidade de utilização, não requer conhecimentos especializados;
• Possibilidade de produção desde apenas 1 camiseta até centenas, sendo rentável até
mesmo em pequenas quantidades;
• Sem necessidade de secagem.

Vá além com a Pro8432WT...

• Personalize peças de vestuário;
• Decorações para expositores e materiais de pontos de venda;
• Embalagens em tiragem reduzida e maquetes para agências
de design, departamentos de arte, artesanato e têxteis;
• Design de moda e personalização de acessórios;
• Papéis coloridos especiais para casamentos e eventos;
• Convites, cardápios e folheteria.

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS
DESCRIÇÃO

CÓDIGO

Tecnologia de Impressão
SUPRIMENTOS
Cartuchos de Toner
Cartucho de Toner Amarelo
Cartucho de Toner Magenta
Cartucho de Toner Ciano
Cartucho de Toner Branco
Cartucho de Toner Preto
Cilindros de Impressão
Cilindro Amarelo
Cilindro Magenta
Cilindro Ciano
Cilindro Branco
Cilindro Preto

Velocidade de Impressão1
Tempo para a Primeira Página1
Resolução de Impressão
Memória (Padrão/Máxima)
Processador
Linguagens de Impressão
Interface
Sistemas Operacionais
Suportados2

Protocolos

Compatível com a maioria dos protocolos de rede via placa ethernet com servidor

Esteira de transferência
Esteira
Unidade Fusora
Fusor

Recursos e Soluções de Cores
Manuseio de Mídia3

Peso do Papel
Capacidade de Papel 4
Capacidade Máxima de Papel4
Capacidade de Saída de Papel

OPCIONAIS

Ajuste automático de cores; PS Gamma Utility

CÓDIGO PARA EFEITO DE CERTIFICAÇÃO

Bandeja Frontal:
| Bandeja Frontal:

Resultados de desempenho publicados com base em testes
de laboratório. Resultados individuais podem variar.
Consulte o site da OKI para verificar a compatibilidade com
seu sistema operacional.

Face para baixo:
Face para cima:

Dependendo da qualidade do papel e o modo de impressão
poderá haver alterações na impressão. Teste-o antes da
aquisição.

Dimensões (L x P x A)
Peso (com suprimentos)
Peso (sem suprimentos)
Ambiente

Consulte-nos para outras opções de garantia.

Temperatura de funcionamento:
Umidade de funcionamento:

defeito de fabricação não se confunde com o esgotamento
em razão da utilização e independe do volume de páginas
produzidas. Caso a quantidade de páginas prevista seja

Tempo de Aquecimento
Energia

em decorrência do consumo total do suprimento. Use sempre suprimentos originais e garanta a máxima qualidade de
impressão. O uso de suprimentos não originais poderá danificar seu equipamento.

Consumo de Energia

Típico:
Pico:
Economia de energia:

Nível de Ruído

Funcionamento:
Economia de energia:

Conteúdo da Caixa9

Manuais, Toners iniciais (CMYW), Cabo de Energia, DVD de instalação

A impressora é fornecida com toners Ciano, Magenta e

para suprimentos

necessário adquirir os suprimentos desta cor.

Garantia

Espera:
Hibernar:
Espera:

Para mais informações sobre serviços e produtos OKI, inclusive extensões de garantia, entre em contato com a Central de Atendimento OKI
através do telefone (11) 3543-5500 ou acesse www.oki.com/br/printing. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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