مجموعة طابعات الحبر أ
البيض
وحبر النيون من سلسلة طابعات Pro

الملونة لتزيين المالبس
عدا
ً
اكتشف بُ ً
جديدا في مجال الطباعة ّ
والالفتات والتصميم
طابعة ورق  Pro7411WTحجم  A4بالحبر أ
البيض (			)CMYW
طابعة ورق  Pro8432WTحجم  A3بالحبر أ
البيض (			)CMYW

a

طابعة ورق  Pro6410حجم  A4بألوان النيون (			)CMYK/W
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ثورة في التصميم  -الطباعة بألوان
النقي–
النيون وباللون
داخل مكان العمل وعند الطلب!
تتحدى تقنية  LEDالرقمية الرائدة عمليات الطباعة التقليدية
ّ
ت
وال� تستغرق وق ًتا طويالً.
المكلفة ي

البداعية لديك مع مجموعة سلسلة  Proمن
أطلق العنان إلمكانيات العمل إ
طابعات الحبر أ
البيض وألوان النيون التي تقدمها شركة  ،OKIما يسمح لك
بإنتاج تصاميم ذات تكلفة منخفضة وملفتة لالنتباه .اعمد إلى زيادة إمكانيات
تقريبا بد ًءا من
الطباعة على وسائط النقل إلضفاء طابع شخصي على كل شيء ً
القمصان والمالبس وصوال ً إلى السيراميك والبالستيك والمعادن.
حاول تطوير أعمالك من خالل مصادر إيرادات جديدة مربحة عن طريق تزويد
العمالء بخدمات كانت تعتبر في السابق مكلفة وتتطلّب وق ًتا طويال ً لتقديمها.
أصبح بالمكان تقديم تدرجات اللون أ
البيض الثابت الفريدة في مسار واحد
إ
الملونة والشفافة بسرعة عالية وجودة مذهلة من
على مجموعة كبيرة من المواد ّ
خالل طابعة  LEDرقمية صغيرة الحجم.
تقدم مجموعة طابعات الحبر أ
البيض وألوان النيون من سلسلة  Proتصاميم
ّ
استثنائية تتخطى طيف أ
اللوان القياسي من أجل:
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•

مخصص للمالبس
•تزيين ّ

•

•قنوات الترويج في نقاط البيع وعرض المواد الملفتة للنظر

•

•التغليف بكمية صغيرة والنماذج المصطنعة بالحجم الطبيعي
في وكاالت التصميم

•

والعمال الحرفية أ
•قسم الفنون أ
والنسجة لقطاع التعليم

•

المعدة حسب الطلب
فن الجسد
ّ
•انتقاالت ّ

•

•تخصيص أكسسوارات وتصاميم أزياء المصممين

•

•القرطاسية الملّونة المخصصة لحفالت الزفاف والمناسبات

يستند عالم الفرص الجديد هذا إلى تقنية  A3/A4العالية الدقة والرائدة من شركة OKI
والتي تحقق أقصى درجات التميز في مجموعة ال مثيل لها من الوسائط ،ما يساعد شركتك
البداع والتطوير لديك إمكانية إنتاج
في التخلص من قيود الطباعة التقليدية كما يمنح قسم إ
داخل مكان العمل ما كان يتم إرساله في الماضي إلى مختصين.

اليام التي كنا نحتاج فيها إلى المساومة على التصميم ألن اللون أ
ولّت أ
البيض أو ألوان
أ
آ
متوفرا .أما الن ،فال داعي للقلق بشأن كيفية ظهور اللوان الزاهية على
خيارا
النيون لم تكن ً
الوسائط الداكنة أو بشأن ًاستخدام الحبر أ
البيض كعالمة أمان يتم الكشف عنها عند
تعريضها للضوء أ
السود فوق البنفسجي.

أ
اليرادات من
النتاجية لي شركة بهدف زيادة إ
تساعد هذه التقنية الرائدة في توسيع الطاقة إ
المعدة حسب الطلب للسلع كما تساعد على عرض المواد التي تصبح تحفًا
خالل الطباعة
ّ
فنية بحد ذاتها.

تنضم  Pro7411WTو Pro8432WTإلى مجموعة الطابعات المتقدمة المرتكزة
أ
مستوى مذهال ً من الالشفافية ،ما يسمح
تقدم
على تقنية الحبر البيض الحائزة جوائز والتي ّ
ً
أ
ملونة أو على ألوان CMY
بطباعة تدرجات اللون البيض الثابت والداكن على وسائط ّ
القياسية لتطبيقات النقل على القماش والبالستيك والسيراميك وحتى المعادن .الطباعة على
ورق  A4وورق  A3على التوالي؛ إن هذا النوع من الطابعات متعدد االستخدامات بشكل ال
يصدق ،ما يسمح بإنشاء رسومات الواجهات ورسومات نقاط البيع عند الطلب.

تمنح الطباعة بالحبر أ
البيض وبألوان النيون المصممين واستوديوهات الرسومات ومصنعي
نقاط البيع ،وفي الواقع أي شركات تعتمد على الرسومات ،الفرصة الستكشاف بُعد جديد في
والنتاج ،ما يمكّ نهم من طباعة المواد
الملونة وتصحيح التجارب الطباعية إ
مجال الطباعة ّ
التي يحتاجون إليها داخل مؤسساتهم وفي الوقت الذي يريدونه.

تُعد  NeonColor Pro6410طابعة ورق  A4قائمة على تقنية  LEDالرائدة نفسها،
تستخدم حبر النيون لنشاء تأثيرات فلورية مبهرة عبر استخدام ألوان نيون زاهية ،أ
المر
إ
الذي يسمح للشركات بتخطي طيف أ
اللوان  CMYالقياسي والدخول إلى عالم جديد من
تخصص المنتجات.
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أصبحت الطباعة داخل مكان
العمل أكثر ذكا ًء ،بمختلف
أ
اللوان ،بما في ذلك اللون
أ
واللوان النابضة
بالحياة كألوان النيون.

تمنح طابعات الح� أ
البيض وألوان النيون من سلسلة  Proش
ال�كات الخال ّقة
ب
معدة حسب الطلب ومفاهيم
إمكانية تقديم تصاميم مالبس وقرطاسية ّ
تغليف استثنائية عالية الجودة برسعة من دون حد ن
أد� للطلبيات.
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فتتمكن في قسم التعليم والفنون أ
والعمال الحرفية من طباعة تصاميم بواسطة ألوان كاملة
معقّدة على مجموعة مواد أوسع من أي وقت مضى من دون القلق بشأن الفوضى وعملية
الضافية المرتبطة بالطريقة التقليدية.
التحضير والمعدات إ
تسمح طابعات سلسلة  Proلنقاط البيع بإنتاج رسومات الواجهات وطرق عرض ملفتة للنظر
بسرعة وبتكلفة منخفضة على مجموعة متنوعة من المواد ،كما تسمح بإضافة قنوات الترويج
والالفتات التسويقية ذات التأثير النيوني المبهر الذي يستقطب االنتباه.
بفضل تقنية  LEDالرقمية الرائدة وتقنية الحبر أ
البيض الحائزة جوائز ،تسمح طابعات سلسلة
بالنتاج السريع داخل مكان العمل للمنتجات التي لم يكن ممك ًنا في السابق طباعتها إال من
 Proإ
خالل االستعانة بمصادر خارجية مكلفة.
تقدم  OKIضمانًا لمدة ثالث سنوات في الموقع (عند تسجيل منتجك) ،وهذا يدل على ثقتنا
الكاملة في مصداقية موثوقية هذه أ
الجهزة.

الطباعة الذكية ،الطباعة مع OKI
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مجموعة طابعات سلسلة  Proمن شركة OKI
وألوان النيون – ثورة جديدة
بالحبر
في مجال صناعة المالبس وتزيين المنتجات.
صغ� الحجم ونظيف ورسيع وال يحتاج إىل صيانة مع عائد رسيع عىل االستثمار.
بديل ي
ما من تكنولوجيا بديلة يمكنها تقديم نفس الصور العالية الجودة على أوسع نطاق من المواد بدون أي إزعاج ومع حد أدنى للكمية التي تبلغ واحد أثناء انتظارك.
تسمح القدرة على طباعة لون أبيض سادة متموج أو لون نيون نابض بالحياة على مجموعة من وسائط الطباعة ّ
بحل عدد كبير من التحديات التي يواجهها المصممون والشركات التي
أ
المقدمة من شركة  OKIوالتي تأتي مع وسائط نقل الحرارة الرقمية من إنشاء تصاميم
تعمل في مجال الرسومات .تمكّ نك طابعات الحبر البيض وألوان النيون من سلسلة ّ Pro
أ
ملفتة للنظر على أي لون وأي نوع من أ
القمشة بما في ذلك القطن والبوليستر ومزيج القمشة االصطناعية .ما من حاجة إلى إنشاء عمليات الطباعة بالشاشة الحريرية المعقّدة التي
تُعتبر صعبة وعرضة للخطأ البشري والهدر .فضال ً عن ذلك ،ليس من الضروري معالجة المالبس الداكنة مسبقًا قبل الطباعة بواسطة الطابعات القادرة على الطباعة على المالبس
أيضا تنظيفًا وصيانة بشكل منتظم.
مباشرة التي تُعتبر بطيئة ومكلفة والتي تتطلب ً

ّ
تحل ش�كة  OKIتحديات الطباعة القائمة منذ تف�ة طويلة...
الح�)
الح� (نفث ب
تبخ� ب
الطباعة باستخدام تقنية ي
حل شركة :OKI
•
•
•
•
•

•طباعة على أي لون بما في ذلك أ
السود
اللياف القطنية والبوليستر ومزيج أ
•طباعة على أي مادة :أ
القمشة
•إنتاج أسرع وتكاليف منخفضة
•قطع غير ملّونة أرخص للتزيين
•قطع قابلة لالستهالك أصلية مع ضمان كامل
مدعوم من الشركة المص ّنعة

الطباعة بالشاشة الحريرية
حل شركة :OKI
•
•
•
•
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•إعداد سريع وإنتاج مسبق سهل لشاشات متعددة أ
لللوان الكاملة
•ما من حد أدنى للطلبيات لجعلها مربحة
•سهولة التشغيل وال حاجة إلى مهارات المحترفين
•ما من حاجة إلى التنظيف في مرحلة ما بعد الطباعة

الطباعة على المالبس مباشرة (نفث الحبر)
حل شركة :OKI
•
•
•
•
•

•إنتاج أسرع وتكاليف منخفضة
•ما من حاجة إلى معالجة المالبس الداكنة مسبقًا
•إمكانية الطباعة على أي شيء بما في ذلك المواد االصطناعية أو البوليستر
•ال تجفيف بعد الطباعة
•موثوقية أكبر ،ال ضرورة إلجراء صيانة دورية لتنظيف رؤوس الحبر المسدودة

نقل الحرارة الساخنة
حل شركة :OKI
•
•
•
•

تمنح طابعات سلسلة  Proالرقمية المتقدمة من شركة  OKIالشركات التي
تعمل في مجال الرسومات إمكانية طباعة التصاميم أ
وتعقيدا،
تخصصا
الكثر
ً
ً
وذلك بسرعة فائقة وعلى نحو مرتب ونظيف بدون أي عناء .تساعد ميزة تعدد
االستخدامات في الطباعة على أي مادة تقريبا بدءا من أ
القمشة والقمصان
ً ً
ووصوال ً إلى السيراميك والزجاج والمعادن والبالستيك.

•سهولة في االستخدام ،ما من حاجة إلى تخزين لفائف متعددة
اللوان أ
من أ
الساسية
•دقة أعلى وسرعة طباعة أكبر
•التنقيح غير مطلوب
•ألوان كاملة

تتم ّتع تقنية نقل الحرارة الرقمية بأدنى تكلفة إعداد ،وعدم الحاجة إلى
استخدام أجهزة إضافية ،وتشغيل مربح لمرة واحدة كحد أدنى يسمح
بتقديم أسرع عائد على االستثمار!
بفضل مجموعة أ
اللوان الكاملة بما في ذلك ألوان النيون ،تفتح طابعات
سلسلة  Proأ
البواب أمام مصادر إيرادات جديدة .فرص ال متناهية...
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متخصصون في الطباعة للشركات
إن قسم الطابعات في شركة  OKIهو عالمة تجارية عالمية بين الشركات وهو مخصص البتكار حلول طباعة داخلية بطبيعة احترافية وكلفة أقل ،وقد تم تصميم هذه
الحلول لزيادة كفاءة الشركات الحالية والمستقبلية وتحسين سير عملها .وبصفتنا روا ًدا في مجال تقنيات الطباعة المبتكرة ،بد ًءا من تقنية  LEDالرقمية ووصوال ً إلى تقنية
الطباعة بألوان عالية الدقة ،نملك محفظةً من المنتجات والحلول التي حصدت جوائز كثيرة ،لتمكين الشركات من الحصول على مراسالت نابضة بالحياة وعالية الجودة تركّز
على الصورة مع االستفادة من مرونة الميزانية في الوقت نفسه.
الملونة وأحادية اللون والطابعات المتعددة الوظائف ،لالستخدام من ِقبل مجموعات العمل والشركات من
تقدم شركة  OKIمجموعة متكاملة من طابعات ورق  A3وّ A4
أ
نقدمها .لقد
كل الحجام مع إمكانيات فائقة لمعالجة الورق .إ
تكمل الطابعات النقطية وطابعات نقاط البيع وطابعات الفاكس مجموعة حلول الطباعة التي ّ
بالضافة إلى ذلكّ ،
أ
تم تصميم هذه المنتجات الفضل في فئتها لتكون سهلة االستخدام بحيث تس ّهل إنجاز مهام الطباعة داخل مكان العمل.
االهتمام بالبيئة
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يمثل شعار "الورقة الخضراء" لشركة  OKIالموجود على كل المنتجات والعلب
التزامنا الكامل بعمليات التجميع وإعادة التدوير والحفاظ على البيئة.

YEAR
إن أجهزتنا ُمص َّنعة وفقًا ألعلى معايير الجودة وأحدث التقنيات
التي تم التحقق منها بإجراء اختبارات مستقلة لها .ونحن على ثقة
سنمدد فترة الضمان القياسية إلى  3سنوات
تامة بجودة منتجاتنا العالية ،لذلك ّ
بدون أن يترتّب عليك أي كلفة إضافية .ما عليك سوى تسجيل منتجك في غضون
اللكتروني:
يوما من تاريخ الشراء .لمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة الموقع إ
ً 30
www.okiwarranty.com/3year
w

w

إن شركة  ،OKIوكجزء من مدونة قواعد السلوك التجاري
لمجموعة  ،OKIتراجع جهودها باستمرار لتوفير حلول سليمة
من الناحية البيئية لعمالئها:
أ
الحد من التأثير
g
	يتم تصميم منتجاتنا وتصنيعها مع الخذ في االعتبار ّ
على البيئة.
	نحن نهدف إلى زيادة حجم منتجات أ
الجهزة والمواد القابلة لالستهالك التي
g
تتم إعادة تدويرها كجزء من أهدافنا االستراتيجية الكثيرة.
بيئيا ،للمساهمة في
 gفنحن نشعر بالمسؤولية لمزاولة عملنا بطريقة سليمة ً
أ
النشطة وفي جهود الحفاظ على البيئة داخل مجتمعاتنا المحلية.
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High Definition Color
تُعتبر  High Definition Colorالمجموعة الخاصة بشركة
 OKIوالفريدة من نوعها التي تشمل تقنيات أ
الجهزة والبرامج
أ
ملونة ال
المعرفة للسواق .توفر هذه المكونات مجتمعةً طباعة ّ
ّ
وتقدم نتائج مثالية.
مثيل لها تتسم بالسهولة والذكاء ّ

 OKIمنبع أ
اللوان الرائعة

عاما من الخبرة في مجال تقنية LED
ً 20
احتلت  OKIموقع الصدارة في مجال تطوير تقنية LED
الرقمية في الطابعات منذ أكثر من  20سنة .ويوفر هذا االبتكار
طباعة عالية الدقة؛ للحصول على مستندات مطبوعة أكثر دقة وروعة .وبفضل
نقدمها صغيرة الحجم
تقنية  LEDالرقمية هذه ،أصبحت الطابعات التي ّ
وصديقة للبيئة وموفرة الستهالك الطاقة ،مع التقليل من استخدام المواد الخام
إلى حد كبير في عملية التصنيع فضال ً عن خفض استهالك الطاقة .ال تتضمن رؤوس
نقدمها
قطعا متحركة ،مما يزيد من متانة طابعات  LEDالتي ّ
الطباعة بتقنية ً LED
ومن مصداقيتها.

ضوئيا
امسح هنا
ً
لمعرفة المزيد

8

حقوق الطبع والنشر 2017 ©لشركة Oki Europe Ltd.تُعتبر شركة Oki Europe Ltd.جز ًءا من مجموعة شركات  .OKI Electricالإصدار .2017/05 2.0
للتغي� بدون إشعار .تم إقرار كل العالمات التجارية.
تخضع المواصفات
ي

OKI EUROPE (Middle East,
)India, Turkey & Africa
Building 7W A, Office 2008,
Dubai Airport Free Zone
PO BOX 54604
Dubai, UAE
Tel: +971 42045810
Fax: +971 42045811
WWW.OKI.COM/ME

