Specificaties Pro8432WT

De professionele A3-printer met witte toner
voor kledingdecoratie, verpakkingsontwerpen,
verkoopmaterialen en graphics voor venstergebruik
De oorspronkelijke CMYW-printer
De Pro8432WT maakt deel uit van OKI’s portfolio
van witte-tonerprinters (WT). Dit is een originele
serie printers waarmee gebruikers op een
eenvoudig, gebruiksvriendelijk apparaat meer
kunnen doen met kun gekleurde A3-media,
transparante film en achtergronden. Zo bereiken
ze levensechte kleuren en afbeeldingen die zich
perfect lenen voor:

•	Persoonlijke kledingdecoratie
•	Kunstenaars, ambachtslieden en
vormgevers
•	Verpakkingsontwerpen en
proefmodellen
•	Verkoopmaterialen
•	Graphics voor venstergebruik

De snelle, betaalbare oplossing voor WITTE
afdrukken

In-house afdrukken kan nu nog slimmer, in alle
kleuren, inclusief wit

De Pro8432WT combineert het afdrukken van HD
digitale LED-kleuren met witte-tonertechnologie
en biedt veelzijdigheid in het gebruik van media
tot maximaal A3-formaat en een gewicht van
256 g/m².

Voor ontwerpers, grafische vormgevers,
producenten van verkoopmateriaal en een hele
reeks andere grafische bedrijven betekent witte
toner een veel grotere flexibiliteit bij hun afdruk-,
proefdruk- en productieprocessen. Zo kunnen zij
altijd alles in-house afdrukken.

Ongeëvenaarde prestaties in een compacte
vormgeving zorgen voor verbluffend zuiver wit en
levendige kleuren die normaal gesproken alleen
met dure apparatuur bereikt konden worden.
Het creatieve potentieel van uw bedrijf kent
geen grenzen meer: u kunt nu in eigen beheer
kleine aantallen displaymateriaal, briefpapier
op maat, verpakkingsconcepten, t-shirts en
promotiemateriaal drukken.

De Pro8432WT kan zuiver wit afdrukken op
veel verschillende gekleurde media, terwijl het
wit ook over andere kleuren heen kan worden
afgedrukt, zodat u levendige effecten op donkere
achtergronden krijgt. Door alle traditionele CMYKbeperkingen te verwijderen, is het nu mogelijk om
vormgevingen voor t-shirts en reclamematerialen,
graphics voor venstergebruik, transparante
film en schrijfwaren zoals uitnodigingen of
menu's te drukken. De Pro8432WT is tevens
perfect voor verpakkingen in kleine oplagen en
proefontwerpconcepten.
Combineer al deze superieure functies met de
uitzonderlijke afdrukkwaliteit door de digitale
LED-technologie van OKI en er is sprake van een
revolutie in het afdrukken voor de grafische,
ontwerp- en reclamesector.

Print Smart, Print OKI!

Pro8432WT - Kleurenprinter
Printer

Algemene kenmerken
Printsnelheid A4: 35 ppm; A3: 20 ppm

Geheugen

Tijd tot eerste afdruk 9,5 seconden
Opwarmtijd 20 sec vanaf energiespaarstand, 25 sec na het aanzetten

Interface en software
USB 2.0-apparaat, 10/100/1000 Base Ethernet, USB 2.0-host x
1, Wireless IEEE802.11a/b/g/n (optioneel)

Voeding Enkelfasig 220 tot 240 VAC, frequentie 50 Hz +/- 2 Hz

Printertalen PostScript 3
Alle gangbare netwerkprotocollen worden ondersteund via
ethernetkaart met interne webserver voor installatie en beheer
van printer en netwerkkaart. TCP/IPv4&v6, NetBIOS over TCP,
DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP,
Netwerk en protocollen
Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print,
LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud
Print, Wireless IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA (Personal/
Enterprise), WPA2 (Personal/Enterprise)
Windows Vista (32-bits en 64-bits) / Server 2008 (32-bits en 64bits) / Windows 7 (32-bits en 64-bits) / Server 2008 R2 (64-bits) /
Compatibele besturingsWindows 8 (32-bits en 64-bits) / Server 2012 (64-bits) / Windows
systemen1
8.1 (32-bits en 64-bits) / Server 2012 R2 (64-bits) / Windows 10
(32-bits en 64-bits); Mac OS X 10.8.5 tot 10.12

Standaard: 700 W; max: <1400 W; inactief: 100 W; spaarstand:
Stroomverbruik <12 W; slaapstand: <1,0 W; automatisch uitschakelen: <0,15 W
Tijdens gebruik: <52 dB(A); stand-by: 32 dB(A) of minder;
Geluidsniveau spaarstand: achtergrondniveau
Afmetingen (bxdxh) 449 x 552 x 360 mm
Gewicht3 Circa 37 kg
Tot 3 jaar verlengde garantie bij registratie binnen 30 dagen na
Garantie aankoop
Artikelnummer Pro8432WT: 46550721 (multi); 46550806 (VK)

Accessoires (artikelnummers)

Geavanceerde netwerken IPV6, 802.1x-verificatie, SNMP V3, SSL/TLS, MAC-filtering,
IP-filtering, SMTP-Auth, Protocol AAN/UIT, Protocol
en beveiliging poortnummer wijzigen

Geheugen 256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908
SDHC-geheugenkaart4 16 GB: 44848903
Kast 01321101

Hulpprogramma's1 OKI LPR2, PS Gamma Adjuster

Draadloze LAN-module 45830202

Papierverwerking
Papierinvoer

Houder voor smartkaartlezer 46539501

Lade 1: 300 vel van 80 g/m²;
multifunctionele lade: 100 vel van 80 g/m²

Verbruiksmaterialen (artikelnummers)

Maximale papierinvoer 400 vel van 80 g/m²

Tonercartridge*
Wit: 46606508
(4.000 pagina's)

Lade 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; multifunctionele lade: A3, A4,
Papierformaten A5, B4, B5, A6; door gebruikers gedefinieerde formaten met
een lengte tot 431,8 mm

Tonercartridges*
Cyaan: 46606507; magenta: 46606506; geel: 46606505
(10.000 pagina’s)

Papiergewicht Lade 1: 64 tot 220 g/m²; multifunctionele lade: 64 tot 256 g/m²

Imagedrum**
Wit: 45878117
(9.000 pagina’s)

Papieruitvoer 250 vel face down, 100 vel face up, 80 g/m²

Imagedrums**
Cyaan: 44844419; magenta: 44844418; geel: 44844417
(30.000 pagina's)

Afdrukkwaliteit

Transportband
44846204
(30.000 pagina’s)

Resolutie ProQ-multileveltechnologie, 1.200 x 600 dpi
Automatische kleurbalans, automatische registratie, automatische mediadetectie

Verbeteringen

Fuser
44848814
(50.000 pagina’s)

Lettertypen
Printerlettertypen 80 PostScript-lettertypen
Kijk op de lokale OKI-website voor de meest recente stuurprogramma's en compatibele
besturingssystemen; 2 Alleen voor Windows; 3 Inclusief alle verbruiksmaterialen. 4 Secure Digital High
Capacity (SDHC) Geheugenkaart ondersteunt tot 32 GB. OKI is niet verantwoordelijk voor eventuele
compatibiliteitsrisico’s door het gebruik van een niet-originele OKI SDHC geheugenkaart.
1

Optionele SDHC-geheugenkaart4: 16 GB

Temperatuur/vochtigheidsgraad tijdens gebruik: 10 tot 32°C
(17 tot 27°C aanbevolen) / 20 tot 80% RV (50 tot 70% RV
Milieu aanbevolen)
Temperatuur/vochtigheidsgraad tijdens opslag: -20 tot 45°C,
10 tot 90% RV

Processorsnelheid 800 MHz PowerPC 464FP

Connectiviteit

Standaard RAM: 256 MB; max. RAM: 768 MB

*Toner: aantal A4-pagina’s bij 5% dekking in Wit en ISO/IEC 19798 in Cyan, Magenta, Yellow.
**Drum: gemiddeld aantal afgedrukte A4-pagina’s.
Printer met bijgeleverde tonercartridge voor 5.000 pagina’s voor cyaan, geel, magenta en 4.000 pagina’s
voor wit. Twee extra witte toners inbegrepen (totaal 13.000 @5%).
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Informatie over verbruiksmaterialen: ter bescherming van uw printer en om ervoor 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.
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3 jaar garantie
Onze apparaten worden geproduceerd volgens de hoogste normen op het gebied van kwaliteit en technologie, wat door onafhankelijke tests is bewezen.
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. Registreer uw product binnen 30 dagen na aankoop om in aanmerking te komen voor ons unieke all-inclusive aanbod.
Ga voor meer informatie naar: www.oki.nl/garantie
Zonder deze registratie geldt de Europese standaardgarantie van 1 jaar.

OKI EUROPE (Benelux)
Medialaan 24
1800 Vilvoorde
België
Telefoon: +31 (0) 235563740
Fax: +31 (0) 235563750
info@oki.nl
www.oki.nl
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