Pro8432WT

Profesionální tiskárna formátu A3
s bílým tonerem pro tisk prodejních materiálů,
design obalů, okenní grafiku a potisk textilu
Jedinečná tiskárna CMYW
Pro8432WT patří do portfolia tiskáren OKI s bílým
tonerem (WT). Tato jedinečná řada tiskáren nabízí
uživatelům možnost širšího využití barevných
médií formátu A3, průhledných fólií a přenosových
médií. Tiskárny této řady se snadno používají,
jsou spolehlivé a zajišťují integritu barev a obrazu.
Díky tomu se skvěle hodí pro:

•	Potisk textilií na míru
•	Umělecká, tvůrčí a designová
oddělení
•	Design obalů a maket
•	Prodejní materiály
•	Okenní grafiku

Rychlé a cenově dostupné řešení pro tisk v bílé
barvě

Interní firemní tisk se stává ještě
důmyslnějším – v jakékoliv barvě včetně bílé

Tiskárna Pro8432WT kombinuje digitální barevný
LED tisk ve vysokém rozlišení a technologii bílého
toneru a dokáže tak nabídnout všestranný tisk na
média o velikostech až A3 a hmotnosti až 250 g/
m2.

Bílý toner nabízí designérům, grafickým studiím,
výrobcům vybavení prodejen a řadě dalších firem,
které se zabývají grafikou, novou flexibilitu při
tisku, vytváření nátisků i při výrobě a umožňuje
jim tisknout interně vše, co potřebují a kdykoliv to
potřebují.

Prvotřídní výkon v kompaktním provedení přináší
jasnou bílou a zářivé barvy, které obvykle nabízí
jen drahá profesionální zařízení.
Konečně budete moci plně rozvinout kreativní
potenciál své firmy a interně vytvářet malé série
reklamních materiálů, kancelářských potřeb,
triček a propagačních předmětů.

Zařízení Pro8432WT tiskne jednolitou bílou
barvou na širokou řadu barevných médií
a může jí rovněž tisknout i přes jiné barvy za
účelem vytvoření zářivých efektů na tmavém
pozadí. Díky tomu, že byla odstraněna omezení
technologie CMYK, můžete využít řešení tisku
pro trička, propagační přenosové materiály,
okenní grafiku, průhledné fólie, kancelářské
potřeby, pozvánky, nabídky a další produkty.
Tiskárna Pro8432WT se také skvěle hodí pro malé
série obalů a návrhů.
Když se tyto jedinečné vlastnosti zkombinují
s vynikající grafickou kvalitou průkopnické
digitální LED technologie OKI, tak před sebou
máte revoluci v tisku pro odvětví grafiky, designu
a reklamy.

Print Smart, Print OKI!

Pro8432WT – barevná tiskárna
Tiskárna

Hlavní vlastnosti
Rychlost tisku A4: 35 str./min; A3: 20 str./min

Paměť

Výstup 1. stránky 9,5 sekund
Doba pro zahřátí Do 20 s z úsporného režimu; do 25 s od zapnutí
Rychlost procesoru 800 MHz PowerPC 464FP

Rozhraní a software
USB 2.0, síťová karta 10/100/1000 Base Ethernet,
Rozhraní USB 2.0 Host x 1, bezdrátový modul IEEE802.11a/b/g/n
(volitelně)
Jazyky tiskárny PostScript 3
Jsou podporovány všechny hlavní síťové protokoly přes síťovou
kartu s interním webovým serverem pro správu a nastavení
tiskárny. TCP/IPv4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6,
BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour,
Síť a protokoly
SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD,
IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print,
bezdrátový modul IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA (Personal/
Enterprise), WPA2 (Personal/Enterprise)

Kompatibilita s OS1

Windows Vista (32bitová a 64bitová verze) / Server 2008
(32bitová a 64bitová verze) / Windows 7 (32bitová a 64bitová
verze) / Server 2008 R2 (64bitová verze) / Windows 8 (32bitová
a 64bitová verze) / Server 2012 (64bitová verze) /
Windows 8.1 (32bitová a 64bitová verze) / Server 2012 R2
(64bitová verze) / Windows 10 (32bitová a 64bitová verze); Mac
OS X 10.8.5 až 10.12

Pokročilé nastavení sítě IPv6, ověřování 802.1x, SNMPv3, šifrování SSL/TLS, filtrování
IP/MAC adres, ověřování protokolu SMTP, vypnutí/zapnutí
a zabezpečení protokolu, změna čísla portu protokolu

Volitelná paměťová karta SDHC4: 16 GB

Teplota/vlhkost (provozní): 10 °C až 32 °C (doporučeno
17 °C až 27 °C) / relativní vlhkost 20 % až 80 % (doporučeno
Provozní podmínky 50 % až 70 %)
Teplota/vlhkost (skladování): -20 °C až 45 °C,
10 % až 90 % r. v.
Napájecí zdroj

Jednofázové střídavé napětí 220–240 V, frekvence
50 Hz +/- 2 Hz

Obvykle: 700 W; Max: <1400 W; Pohotovostní stav: 100 W;
Příkon Úsporný režim: <12 W; Režim hlubokého spánku: <1,0 W;
Automatické vypnutí: <0,15 W
Hlučnost

Provozní: <52 dB(A); Pohotovostní režim: 32 dB(A) nebo méně;
Úsporný režim: Úroveň pozadí

Rozměry (Š × H × V) 449 x 552 x 360 mm
Hmotnost3 Cca 37 kg
Záruka 3letá prodloužená záruka u zákazníka
Objednací kód Pro8432WT: 46550721

Příslušenství (objednací kód)
Paměť 256MB: 01182907; 512 MB: 01182908
Paměťová karta SDHC4 16GB: 44848903
Kabinet 01321101
Bezdrátový modul LAN 45830202

Nástroje1 OKI LPR2, PS Gamma Adjuster

Držák čtečky IC 46539501

Manipulace s papírem
Kapacita papíru

Standardní RAM: 256 MB; maximální RAM: 768 MB

1. zásobník: 300 listů s gramáží 80 g/m ;
Multifunkční podavač: 100 listů s gramáží 80 g/m2
2

Maximální kapacita papíru 400 listů s gramáží 80 g/m2

Spotřební materiál (objednací kód)
Toner*
Bílý (W): 46606508
(4 500 stránek)

Formáty papíru

1. zásobník: A3, A4, A5, A6, B4, B5; Multifunkční podavač: A3,
A4, A5, B4, B5, A6; vlastní velikost až do 431,8 mm

Tonery* Cyan (C): 46606507; Magenta (M): 46606506;
(10 000 stránek) Žlutý (Y): 46606505

Gramáž papíru

1. zásobník: 64 až 220 g/m2;
Multifunkční podavač: 64 až 256 g/m2

Obrazový válec**
Bílý: 45878117
(9 000 stránek)

Výstup papíru 250 listů potiskem dolů, 100 listů potiskem nahoru, 80 g/m2

Kvalita tisku
Rozlišení Víceúrovňová technologie ProQ, 1 200 × 600 dpi
Automatická kalibrace barev, automatická registrace,
Vylepšení tisku
automatická detekce médií

Druhy písma
Fonty tiskárny 80 písem PostScript

Obrazové válce** Cyan (C): 44844419; Magenta (M): 44844418;
(30 000 stránek) Žlutý (Y): 44844417
Pásová jednotka
44846204
(30 000 stránek)
Zapékací jednotka
44848814
(50 000 stránek)
*Toner: W - výtěžnost A4 při 5% pokrytí; CMY – dle ISO/IEC 19798.
**Válec: Průměrný počet vytištěných stran A4.
Tiskárna se dodává s CMY tonery s kapacitou každý na 5 000 stran a W tonerem s kapacitou 4 000 stran.
Součástí dodávky jsou i dva další bílé tonery (celkem 13 000 stran při 5% pokrytí).

1
Nejnovější verze ovladačů a informace o kompatibilitě s operačními systémy naleznete na www.oki.
cz. 2Pouze operační systém Windows. 3Včetně veškerého spotřebního materiálu, 4Paměťová karta
Secure Digital High Capacity (SDHC) podporuje až 32 GB. Společnost OKI neodpovídá za možnou
nekompatibilitu při použití neoriginálních (jiných než OKI) paměťových karet SDHC

Informace o spotřebním materiálu: K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak,
aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoli jiné tonerové kazety, dokonce i ty, které nesou označení
kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.

Bezplatná 3letá záruka
Naše produkty vyrábíme podle nejpřísnějších norem jakosti a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé
zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik přesvědčeni, že vám nabízíme bezplatné prodloužení standardní
záruční doby na 3 roky. Stačí si zaregistrovat produkt do 30 dnů od koupě a budete mít nárok na tuto jedinečnou nabídku.
Další informace naleznete na www.oki.cz/zaruka
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