Kolorowa drukarka etykiet LED

Pro1040/1050

Innowacyjność w drukowaniu etykiet

Profesjonalna kolorowa drukarka etykiet

Nowa kolorowa drukarka etykiet LED umożliwia zmniejszenie
kosztów użytkowania dzięki możliwości drukowania etykiet na
miejscu i na żądanie
Urządzenia serii Pro1040 i Pro1050 to kolorowe kompaktowe drukarki wykorzystujące połączenie
cyfrowej technologii LED oraz innowacyjnej formuly suchego tonera przeznaczone do drukowania
kolorowych etykiet.
Seria ta pozwala rozszerzyć możliwości kolorowego druku niskonakładowego na żądanie i uzyskać
jakość przechodzącą wszelkie oczekiwania. Szybkie drukowanie na żądanie.
To nowy rodzaj urządzenia drukującego, stworzony z myślą o druku niskonakładowym i
charakteryzujący się wydajnością do 160 000 stron miesięcznie, a jednocześnie wystarczająco solidny,
by umożliwić realizację większych nakładów.
Dzięki łatwości obsługi i niskim całkowitym kosztom utrzymania to niedrogie urządzenie drukujące
umożliwia drukowanie wysokiej jakości etykiet, rozwój nowych usług oraz postęp firmy i wzrost
zysków. W przypadku tej drukarki specjalny nośnik nie jest wymagany, co zapewnia szeroki wybór
nośników w przystępnej cenie.
Dodanie białego tonera umożliwia realizację zadań, których większość niskonakładowych urządzeń
drukujących nie jest w stanie sprostać.
Poszerz swoją ofertę druku, tworząc oszałamiające wydruki w bieli na przezroczystym i kolorowym tle.
To co cechuje model Pro1050 to wyjątkowe oraz doskonałe kolory na przezroczystych i ciemnych
nośnikach.
Model Pro1050 umożliwia tworzenie szerokiej gamy zapierających dech w piersiach wydruków, w tym
etykiet produktów spożywczych, napojów, kosmetyków i innych towarów.

Kolorowa drukarka etykiet LED

Pro1040/1050

Rozwijaj swój biznes dzięki możliwości druku etykiet na
żądanie i realizacji niskonakładowych zadań w niskiej
cenie.

Szeroka gama obsługiwanych nośników

• Dostępny szeroki wybór nośników
etykietowych

Drukowanie w wysokiej rozdzielczości na białych, czarnych lub kolorowych
nośnikach papierowych bądź syntetycznych jest proste.

Odporność na działanie czynników atmosferycznych

• Zachowanie jakości druku w przypadku
rozlania wody, oleju lub alkoholu
• Mniejsze odbarwienia na skutek
zarysowania powierzchni lub wystawienia
na działanie promieni słonecznych
Idealne do etykiet odpornych na światło słoneczne, zarysowanie lub
zamoczenie.

CMYK ＋ kolor dodatkowy: BIAŁY

• Etykiety o wysokim stopniu personalizacji i
zachwycającej jakości wydruku
Biały toner jest nakładany pod kanałem kolorów CMYK lub też
samodzielnie na nośniki kolorowe lub przezroczyste, czego efektem są
naprawdę wyróżniające się rezultaty!

Modele Pro1040 oraz Pro1050 są idealne do
niskonakładowego drukowania różnego typu etykiet.
Zapewniają one wysokiej jakości kolorowe etykiety
drukowane na żądanie, bez konieczności zakupu
wstępnie zadrukowanych etykiet.
※ Przed uruchomieniem należy przetestować nośnik. Jakość druku może się różnić w zależności od nośnika. Niektóre materiały mogą
doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Kolorowa drukarka tonerowa etykiet LED zapewnia
zapierające dech w piersiach wydruki
Etykieta / GHS BS5609
・Uniknij błędnego rozpoznawania dzięki kolorowym
nadrukom
・Drukowanie etykiet wytrzymujących długotrwałe
przechowywanie
・Drukowanie najdokładniejszych szczegółów oraz drobnego
tekstu
・Doskonała odporność na dzienne promieniowanie UV
Drukarka termiczna

Drukarka atramentowa

・Wymaga specjalnego nośnika
・Często wymaga wstępnie zadrukowanych etykiet
・Konieczność porządkowania zużytych materiałów
eksploatacyjnych

・Wymaga wstępnie pokrytej, bardziej „kosztownej” etykiety
・Wydruki są rozmyte na nieprzystosowanych do tego
nośnikach
・Atrament często zatyka głowicę drukującą

火

Korzystanie z kolorowej drukarki etykiet LED firmy OKI
"Oszczędność kosztów eksploatacji dzięki wydrukom
doskonałej jakości"
• Wydruki na niedrogich nośnikach
• Łatwe zarządzanie zaopatrzeniem, brak konieczności przechowywania
dużych ilości wstępnie zadrukowanych rolek
• Doskonała odporność na wodę, alkohol i zarysowania
• Łatwa konserwacja dzięki prostej konstrukcji wewnętrznego
mechanizmu drukującego

Mniej wstępnie zadrukowanych materiałów etykietowych
K-2120531
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Wystarczy jedna rolka, aby sprostać
Wymaga wielu wstępnie wydrukowanych
wszelkim wymaganiom
materiałów etykietowych
・錆、傷、変形、キャップのゆるみのあるも

のは絶対に使用しないでください。
・分解しないでください。
・廃棄の際は専門業者または記載されている
電話番号にお問い合わせください。

▶Głowica drukująca LED o
wysokiej rozdzielczości
●Wyraźne litery i mikrolinie w
rzeczywistej rozdzielczości
1200 dpi
●Gładkie półtony i piękne
drukowanie gradientowe

▶CMYK + kolor

火

K-2120531

・錆、傷、変形、キャップのゆるみのあるも
のは絶対に使用しないでください。
・分解しないでください。
・廃棄の際は専門業者または記載されている
電話番号にお問い合わせください。
・製造後 10 年を過ぎたものは、耐圧試験圧力
値による水圧試験を実施してください。
・腐食しやすい場所、湿気の多い場所、潮風
や雨風にさらされる場所に設置しないでく
ださい。
・濡れた床や地面に直接置かないでください。
・人に向けて消火剤を放射しないでください。
・消火器は初期消火の器具です。消火範囲に
は限りがあります。
・試し放射はしないでください。使用できな
くなります。一度操作したものは、新品と
交換または詰替を行ってください。
・詰替は指定の代理店または製造元にお申し
出ください。

火

・製造後 10 年を過ぎたものは、耐圧試験圧力
dodatkowy: biały ＊1
値による水圧試験を実施してください。
●Duża odporność na wodę i
・腐食しやすい場所、湿気の多い場所、潮風
zarysowania
や雨風にさらされる場所に設置しないでく
●Możliwe drukowanie w
ださい。
kolorze na kolorowych i
・濡れた床や地面に直接置かないでください。
przezroczystych nośnikach
・
人に向けて消火剤を放射しないでください。
Wierne odwzorowanie
drobnych znaków i linii
・消火器は初期消火の器具です。消火範囲に
は限りがあります。
・試し放射はしないでください。使用できな
くなります。一度操作したものは、新品と

Etykieta produktu
・Drukowanie w pełnych kolorach o dużym nasyceniu
・Szeroka gama obsługiwanych nośników
・Druk zmiennych danych z użyciem technologii
cyfrowej

Analogowy system drukowania

・Trudności podczas druku niskonakładowego

・Koszty zużycia materiałów eksploatacyjnych związane z
zamówieniami minimalnych ilości
・Długi czas i skomplikowany poziom wymagający wysokiego
poziomu umiejętności

Drukarka atramentowa
・Druk etykiet ograniczony wyłącznie do
dedykowanych nośników
・Wysoki koszt dedykowanych nośników etykiet
・Brak białego atramentu oznacza ograniczone
opcje drukowania

Kolorowa drukarka etykiet LED firmy OKI zapewnia
"Możliwość elastycznego druku niskonakładowego ze wspaniałymy rezulatatmi"
・Szerokie spektrum wyboru nośników etykiet
・Druk niskonakładowy oraz druk zmiennych danych
・Poddruk kolorem białym pod CMYK / drukowanie na biało

火

Tworzy wysoce spersonalizowane
etykiety z dodatkowym białym
kolorem

▶Łatwa obsługa za pomocą
kolorowego panelu LCD
Białe wydruki na Kolorowe wydruki na
kolorowym tle
przezroczystym tle

xxxxxxxxxxxxx

Wysoka nieprzezroczystość bieli
przyciągająca uwagę klienta

●Monitorowanie poziomu zużycia
tonera i przewodnik po błędach
●Rejestracja kolorów, regulacja
gęstości i półtonów
●Ustawianie rozmiaru nośnika
oraz dostosowanie ustawień sieci

Inne
● Prosta ścieżka papieru
zmniejszająca ryzyko zacięcia,
deformacji i marszczenia
papieru/nośnika.
● Rolka o maksymalnej średnicy
20,32 cm
● Znakomita trwałość oceniona na
6 milionów stron

＊1 Dotyczy wyłącznie urządzenia Pro1050 ＊2 Okres eksploatacji może się różnić w zależności od użytkowania. Może również wystąpić konieczność wymiany oryginalnych części
przez techników w celu zachowania żywotności urządzenia szacowaną na 6 milionów stron na podstawie etykiet w formacie A6
※ Przed użyciem należy przetestować nośnik. Jakość druku może się różnić w zależności od nośnika. Niektóre materiały mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Podsumowanie specyfikacji
Pro1050

Nazwa produktu
Numer katalogowy
Kod EAN
Metoda drukowania
Szybkość druku

Podzespoły mechaniczne drukarki

Góra: 2,12 mm, Dół: 2,12 mm, Prawa strona: 2,12 mm, Lewa strona: 2,12 mm
1200 × 1200 dpi, 600 × 600 dpi
Rolka
203,2 mm (8 cali)
76,2 mm (3 cale)

Zewnętrzna szerokość rolki
Wewnętrzna szerokość rdzenia
Szerokość nośnika

Rolka papieru: 25,4–130 mm (1–5,1 cala) z wkładką

Długość etykiety na zadanie

12,7–1320,8 mm

Szerokość druku
Maksymalna szerokość druku

25,4–126,0 mm
125,76 mm (4,95 cala)

Długość cięcia
Typ nośnika

Min. 101,6 mm (4 cale)
Papier zwykły, folia, etykieta ze zwykłego papieru, etykieta z papieru błyszczącego, etykieta z folii syntetycznej

Grubość nośnika

0,076–0,250 mm
Zadrukiem do góry, zadrukiem w dół

Kierunek rozwijania rolki＊3
Wykrywanie nośników
Czujnik nośników

Czarne oznaczenie (drukowane z tyłu liniału), przerwa, brak ＊4
Czujnik fotoelektryczny, typ odblaskowy

Nóż automatyczny
Zalecana dzienna obciążalność

Docinanie etykiet
Maks. 8000 stron dziennie ＊5

Moduł sterujący

Pamięć (standardowa/maksymalna)

2 GB / 2 GB
USB 2.0 (High Speed)

USB

Interfejs

LAN

1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T

Protokół

TCP/IP

Język drukarki
Czcionka

Pozostałe parametry techniczne

Pobór mocy

46672003
5031713071990
Technologia elektrofotograficzna kolorowego cyfrowego druku za pomocą 4 listew LED

Maks. 152,4 mm/s (6 ips)

＊1

Minimalny margines wydruku
Rozdzielczość druku
Format nośnika

Typ nośnika ＊2

Pro1040

46672103
5031713072003
Technologia elektrofotograficzna kolorowego cyfrowego druku za pomocą 5 listew LED

Adobe PostScript 3, emulacja PCL 5c, emulacja PCL 6 (XL)
Czcionki Adobe PostScript 136, 81 skalowalnych czcionek emulacji PCL, 4 czcionki bitmapowe
Prąd jednofazowy 230 V AC +/-10%, częstotliwość 50/60 Hz +/-2%

Zasilanie ＊6
Praca
Tryb gotowości

maks. 1200 W / śr. 710 W
Śr. 27 W

Tryb oszczędzania energii
Środowisko pracy
＊7

Wymiary (wys. × szer. × gł.)
Waga (w tym materiały eksploatacyjne)
Waga (bez materiałów eksploatacyjnych)
Obsługiwane systemy operacyjne ＊8
Bezpieczeństwo i przepisy dotyczące środowiska
Żywotność
W opakowaniu

25 W lub mniej
Praca: 10–30°C, 20–70% wilgotności względnej, Przechowywanie: -10–43°C, 10–90% wilgotności względnej, Bez skraplania
1040 × 477 × 441 mm
Ok. 62 kg (drukarka z odwijarką)
Ok. 61 kg (drukarka z odwijarką)
Ok. 50 kg (drukarka z odwijarką)
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008
Dyrektywa RoHS, licencja dostępu do internetu, znak cUL, znak cULus, znak UL, znak CSA, dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej, znak CE, znak GS
5 lat lub 6 milionów etykiet＊9
Przewód zasilający, napęd DVD-ROM (sterowniki i instrukcja obsługi oprogramowania)

＊1 Szybkość druku może się różnić w zależności od rozmiaru, typu i grubości nośnika.＊2 Przed użyciem należy przetestować nośnik. Jakość druku może się różnić w zależności od nośnika, niektóre materiały mogą doprowadzić do uszkodzenia
urządzenia.＊3 Opcja zadrukiem do góry lub zadrukiem w dół nie może ulec zmianie po instalacji ＊4 Należy umieścić czarny znacznik na odwrocie nośnika/podkładu. Czujnik wewnętrzny nie może wykryć czarnego oznaczenia na stronie wydruku.
＊5 Nieprzerwane drukowanie w formacie A6. W przypadkach przekroczenia 8000 stron dziennie może mieć to wpływ na jakość druku. ＊6 Możliwość wykorzystania zasilania awaryjnego (UPS) z przetwornikiem nie jest gwarantowana. Istnieje
ryzyko pożaru.＊7 Bez wystającego elementu.＊8 Dostępne są wersje 32- i 64-bitowe dla systemów Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008 ＊9 Okres eksploatacji może się różnić w zależności od sposobu
użytkowania. Może również wystąpić konieczność wymiany oryginalnych części przez techników w celu zachowania żywotności urządzenia szacowaną na 6 milionów stron na podstawie etykiet formatu A6
※Może wystąpić prześwitywanie tła i wyblakły druk. ※Zalecane jest korzystanie z oryginalnych materiałów eksploatacyjnych firmy OKI. Materiały eksploatacyjne innych producentów mogą uszkodzić urządzenie. ※Czas pierwszego wydruku może
się różnić w zależności od jego danych. ※Informacje o najnowszej dostępnej wersji oprogramowania dla danego systemu operacyjnego oraz jego szczegóły znajdują się na stronie internetowej OKI Data. Odwiedź naszą stronę pomocy technicznej,
dostępną na stronie internetowej.※Najnowszy sterownik drukarki jest dostępny na stronie internetowej OKI Data. ※Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych
i/lub innych krajach. ※Niniejszy dokument nie może być kopiowany w całości ani też w części bez wyraźnej pisemnej zgody OKI Data Corporation

●Materiały eksploatacyjne
Opis
Zespół utrwalający wraz z modułem wyjściowym

Numer materiału
46672506
46672305
46672402

Kod EAN
5031713071969
5031713071976
5031713071983

Wydajność
Ok. 150 000 stron ＊1
Ok. 150 000 stron ＊2
Ok. 25 000 stron ＊3

Pojemnik z tonerem – żółty
Pojemnik z tonerem – magenta
Pojemnik z tonerem – cyjan

46844011
46844012
46844013

5031713071372
5031713071389
5031713071396

Ok. 9000 stron
Ok. 9000 stron
Ok. 9000 stron

＊4

Pojemnik z tonerem – czarny
Pojemnik z tonerem – biały

46844014
46844015

5031713071402
5031713071419

Ok. 9000 stron
Ok. 4500 stron

＊4

Moduł pasa transferu
Pojemnik na zużyty toner

＊4
＊4

＊4

＊1 W przypadku formatu A6, 50 stron na zadanie drukowania＊2 W przypadku formatu A6, 3 stron na zadanie drukowania＊3 W przypadku formatu A6, 20% pokrycia, 3 stron na zadanie drukowania＊4 W przypadku formatu A6, 20% pokrycia,
ciągłego drukowania
※Podana wydajność służy wyłącznie celom orientacyjnym. Może się ona różnić w zależności od danych drukowania, wykorzystania, włączonego/wyłączonego zasilania, otwartej/zamkniętej pokrywy itp.
※Pojemnik z tonerem może zużywać niewielką ilość tonera nawet gdy nie jest on wykorzystywany do drukowania, aby zachować wysoką jakość wydruku
※W urządzeniu Pro1040 nie można zainstalować pojemnika z białym tonerem
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