Série Pro9000

O futuro da impressão digital é... BRILHANTE!
Tecnologia pioneira para as indústrias criativas

Pro9431dn Impressora A3 de quatro cores (CMYK)
Pro9541dn Impressora A3 de cinco cores (CMYK+1)
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Pro9542dn Impressora A3 de cinco cores (CMYK+1)
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Qualidade de impressão
com brilho inerente…
... uma inovação em tecnologia de impressão digital
que vai além das quatro cores
Líder mundial em tecnologia LED inovadora, a OKI elevou a
impressão digital a um novo patamar com a Série Pro9000. Estas
impressoras foram especificamente concebidas para o mercado
das artes gráficas, oferecendo uma qualidade de impressão
excecional, velocidades de impressão superiores, um custo total de
propriedade mais reduzido e total flexibilidade de suportes de papel.
Para além disso, a OKI leva a impressão de artes gráficas ainda mais
longe com a Pro9541dn e a Pro9542dn. Estas impressoras digitais LED
A3 oferecem a opção única de imprimir utilizando uma quinta cor. Pode
agora imprimir toda a gama de cores CMYK “on demand”, com a adição
de uma quinta cor spot, o branco ou brilho transparente.
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Flexibilidade total com um custo total de Consiga um novo fluxo de receitas…
propriedade significativamente reduzido on demand
Utilizando a tecnologia de impressão digital LED, a Série
Pro9000 oferece uma impressão a cores de alta definição
com a mais elevada qualidade, a par de uma flexibilidade
de manuseamento de suportes de papel superior. Todas
estas vantagens, aliadas à velocidade de impressão de até
50 ppm e à adição de uma quinta cor spot opcional*, tornam
as impressoras da Série Pro9000 ideais para empresas
criativas e reprografias. E, com consumíveis económicos de
alta capacidade, o custo total de propriedade é reduzido.
Além disso, com um custo de investimento altamente
competitivo e uma eficiência energética melhorada, a Série
Pro9000 é imbatível em termos de rentabilidade.

Uma verdadeira inovação em tecnologia de impressão
para as indústrias criativas e gráficas, a Série Pro9000
permite a impressão de pequenas tiragens numa vasta
gama de materiais, com cores vibrantes nunca vistas e
a opção de imprimir a branco* ou adicionar um toner de
brilho para conferir um acabamento localizado com brilho
transparente**.
Até ao momento, estes processos só eram possíveis
através da utilização de equipamentos litográficos ou
digitais dispendiosos, mas agora estão disponíveis para
qualquer empresa criativa ou reprografia… “on demand”.
As oportunidades de rentabilidade para a sua empresa são
infinitas.
*Exceto na Pro9431dn **Apenas na Pro9541dn
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Excelência em impressão e gráficos
A Série Pro9000 vai mudar a imagem que tem da impressão “on demand” por diversos motivos.
Seguem--se apenas alguns exemplos que revelam a forma como estes equipamentos excecionais
reinventam a impressão digital para as indústrias criativas e gráficas.

1. Cores deslumbrantes de alta definição
A Série Pro9000 foi desenvolvida com base na tecnologia
digital LED premiada da OKI, a qual produz as impressões
mais nítidas e vibrantes possíveis. Esta mais-valia, aliada
à nossa tecnologia ProQ Multi-Level, permite-lhe ter o
controlo total da qualidade dos seus materiais impressos,
o que resulta numa profundidade de cor e alta definição
deslumbrantes.

2. Custo total de propriedade reduzido
Nós compreendemos a dinâmica das indústrias criativas
e gráficas. A série Pro9000 não só lhe dá a qualidade de
que necessita, como também lhe proporciona poupanças
de custos significativas em comparação com outras
impressoras semelhantes. A combinação entre o valor de
investimento altamente competitivo e os toners de alta
capacidade proporcionam um custo total de propriedade
consideravelmente mais reduzido, o que é essencial quando
precisamos de produção e qualidade elevadas.

3. Velocidade de extrema confiança
Em nome da velocidade, muitas impressoras
comprometem a qualidade de impressão e a capacidade
de manuseamento de suportes de papel, mas a Série
Pro9000 não. Estas impressoras oferecem velocidades de
impressão de até 50 ppm sem comprometer a qualidade.

4. Flexibilidade de suportes de papel superior
a todas as outras
No que diz respeito à flexibilidade de suportes de papel,
a Série Pro9000 ultrapassa toda a concorrência, sem
qualquer dúvida. Pode agora imprimir a nível interno
em toda uma vasta gama de suportes de papel com
gramagens até 360 grs para página única e 320 grs
em duplex, valores superiores aos de qualquer outra
impressora da mesma classe. Se adicionarmos a
isto a compatibilidade com suportes de papel
desde A6 a SRA3 e banners até 1,3 m, temos as
impressoras mais versáteis disponíveis nesta
gama de preços, permitindo-lhe executar uma
variedade de aplicações de impressão a nível
interno, com baixos custos e “on demand”.
3

Impressão
digital LED
única –
CMYK +1
A OKI já por diversas vezes introduziu
inovações ao nível dos produtos que
redefiniram a perceção que temos e a forma
como utilizamos as impressoras. Desde o
primeiro equipamento digital LED à mais
pequena e económica impressora a cores
A3, lideramos o mercado no fornecimento
de impressoras que vão ao encontro das
necessidades dos nossos clientes.

Soluções brilhantes
para problemas
antigos
A Pro9541dn e a Pro9542dn são impressoras
a cores de alta definição, económicas e únicas,
que permitem imprimir toda a gama de cores
subtrativas e oferecem ainda uma quinta cor spot,
o branco sólido ou brilho transparente, num fundo
colorido.

Flexibilidade de suportes de papel que
supera as expetativas
Desafio: Imprimir em materiais de gramagens elevadas
Muitas vezes, imprimir em cartão e materiais pouco comuns com uma
impressora digital impede a fusão do toner com o respetivo suporte.
Esta situação pode provocar desperdícios e prejudicar a qualidade da
impressão. A alternativa passa pela utilização da impressão litográfica
tradicional, que frequentemente representa um processo dispendioso e
moroso quando falamos de tiragens reduzidas.
Solução:
Graças à trajetória de alimentação plana da tecnologia OKI de uma só
passagem, e à calibração automática de suportes de papel incorporada,
a Série Pro9000 imprime com a mais alta qualidade digital. E, com a
flexibilidade de manuseamento de suportes com gramagens de papel até
360 grs desde A6 a SRA3 ou banners até 1,3 m, já pode imprimir produtos
promocionais, provas de embalagens e brochuras de marketing in-house,
à medida das suas necessidades.

4

Imprimir todas as cores, incluindo o branco
Desafio:
Imprimir brancos sólidos e nítidos em diferentes fundos e
materiais sempre foi um desafio na indústria da impressão.
As impressões tradicionais de texto ou gráficos a branco estavam
limitadas à utilização de materiais com fundo branco ou ao
dispendioso e moroso processo de serigrafia.
Solução:
A Pro9541dn e a Pro9542dn permitem-lhe imprimir branco, para
além das cores CMYK, assegurando impressões de pequenas
tiragens, rentáveis, em cartão colorido ou transparente,
proporcionando cores mais vibrantes e com melhor definição.
Consegue imaginar? Agora, pode reproduzir cores deslumbrantes
em materiais escuros, imprimindo um fundo branco e
sobrepondo depois o seu padrão de cores. Utilizando o mesmo
processo pode também criar imagens em vinil transparente para
aplicação em vidros, com grande impacto visual.

Um acabamento deslumbrante – brilho
transparente, de acordo com as suas necessidades
Desafio:
Imprimir com brilho transparente em locais específicos para destacar
elementos particulares numa imagem, tornar as cores mais vibrantes e criar
um impacto visual instantâneo eram métodos que estavam limitados a
processos tradicionais dispendiosos, complicados e morosos nos quais o
investimento ultrapassava em muito as vantagens obtidas.
Solução:
Imagine o leque de opções que terá à sua disposição com a possibilidade
de aplicar um acabamento em brilho transparente nas suas impressões
de pequenas tiragens. A Pro9541dn oferece-lhe uma forma económica de
adicionar aquele brilho extra às suas impressões. Com a opção de imprimir
numa quinta cor pode produzir materiais em quatro cores e adicionar um
acabamento localizado com brilho transparente numa única passagem,
rapidamente e numa vasta gama de suportes de papel, com gramagens de
até 360 grs. Eleve as suas impressões ao próximo nível com um toner de
brilho transparente económico. Imagine realçar as imagens dos pontos de
venda, cartões de visita, panfletos, entre outros, com um brilho transparente
que lhes confere maior profundidade e definição.
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A parceira ideal para as indústrias criativas
e de artes gráficas
A Série Pro9000 oferece qualidade de impressão em alta definição utilizando a nossa tecnologia ProQ Multi-Level. Com
uma flexibilidade de manuseamento de suportes de papel líder no seu segmento, estes equipamentos permitem-lhe dar
vida aos seus trabalhos criativos e asseguram-lhe novas oportunidades de lucro.

Totalmente compatível com EFI Fiery® XF
A Série Pro9000 é compatível com o Fiery XF Versão 5 e instalações Fiery XF existentes, que podem ser
atualizadas com o driver de impressão mais recente para a Série Pro9000.

Pro9431dn
A Pro9431dn é a melhor
parceira para agências
criativas e equipas de design
que necessitam de produzir
esboços muito aproximados
do trabalho final para obterem
a aprovação do cliente.
A Pro9431dn pode também
ser utilizada como impressora
de escritório para impressões
quotidianas, eliminando a necessidade de dispor de dois
equipamentos independentes. Manter o controlo dos custos
é igualmente importante e, através dos nossos toners de
alta capacidade e baixo custo de investimento, reduzimos
significativamente o custo total de propriedade, colocando estes
equipamentos ao alcance de todos os negócios.

Pro9542dn
A Pro9542dn é ideal para
impressões de branco de
alta densidade em suportes
de papel coloridos ou
transparentes, tornando
ilimitadas as possibilidades
de impressão de branco
sobre cor.
Com uma qualidade
deslumbrante numa só
passagem, a Pro9542dn
é ideal para produção de
materiais de prova,
pequenas tiragens
e impressões
criativas
específicas “on
demand”.

Pro9541dn
A Pro9541dn dá aos
fornecedores de serviços
de impressão digital
e reprografias uma
oportunidade única de
imprimir in-house, branco
sólido ou brilho transparente,
e à medida das necessidades.
Agora, pode oferecer mais
aos seus clientes, ao mesmo
tempo que confere ao seu
negócio uma vantagem competitiva e um novo fluxo de receitas
sem a necessidade de um grande investimento.
A Pro9541dn aumenta o leque de possibilidades à disposição
dos profissionais que produzem tiragens reduzidas, incluindo
materiais de escritório, folhetos, protótipos de embalagens,
imagens para vidros e de pontos de venda. E, com um custo
total de propriedade reduzido, pode aumentar os seus lucros
ao mesmo tempo que amplia o seu negócio através da oferta de
novos serviços.

Kit de cor spot substituível (Pro9541dn)
Alternar entre as cores spot, branco ou brilho transparente,
é simples. Fornecemos um kit de cor spot para cada opção que
inclui um toner, um tambor de imagem e um canal de alimentação
do toner. É possível retirar e voltar a colocar estes componentes
na impressora em breves segundos, eliminando a possibilidade
de qualquer contaminação entre toners e assegurando o
funcionamento contínuo do dispositivo sem influenciar a
qualidade.
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Opções de tabuleiros

830 folhas

2.º tabuleiro

2.º tabuleiro
com rodas

2.º + 3.º
tabuleiros

1360 folhas

1360 folhas

1890 folhas

Resumo de especificações
Descrição
Código de encomenda
Velocidade de impressão
Resolução da impressão
Tempo para a primeira impressão
Funcionamento em rede
Duplex
Capacidade de papel standard
Tabuleiros de papel opcionais
Capacidade máxima de papel
Dimensões (A x L x P)
Peso
Consumo de energia
Memória RAM
Disco rígido
Linguagem de impressão
Compatibilidade com sistemas
operativos
Utilitários de software
RIP externo
Segurança
Tamanhos/gramagens de papel
Kit de cor spot*

Pro9431dn

2.º + 3.º
tabuleiros
com rodas

1890 folhas

Pro9541dn

HCF

2.º tabuleiro
com HCF

2420 folhas

2950 folhas

Pro9542dn

Impressora A3 de quatro cores (CMYK) Impressora A3 de cinco cores (CMYK+1) Impressora A3 de cinco cores (CMYK+1)
45530407
46291801
45530622
A4: 50 ppm a cores, 50 ppm mono; A3: 28 ppm a cores, 28 ppm mono
Tecnologia Multi-Level ProQ4800, 1200 x 1200 dpi
8 segundos a cores, 8 segundos mono
Standard
Standard
530 + 300 folhas
2.º tabuleiro de papel: 530 folhas (45530703); 3.º tabuleiro de papel: 530 folhas (45530703);
Tabuleiro de papel com rodas: 530 folhas (45530903); Alimentador de alta capacidade (HCF): 1590 folhas (45530803)
2950 folhas
640 x 699 x 625mm
97,6 kg
110,8 kg
110,8 kg
Poupança de energia: < 34 W; Hibernação: <4 W
Standard: 2 GB; Máximo: 2 GB
Opcional: 160 GB (44622302)
PCL5c, PCL 6 (PCLXL), Adobe PostScript3 com impressão direta para PDF (v1.7), XPS, SIDM
Windows Vista (32 e 64 bits) / XP (32 e 64 bits) / Server 2003 (32 e 64 bits) / Server 2008 (32 e 64 bits) / Server 2008 R2
(64 bits) / Windows 7 (32 e 64 bits) / Server 2012 (64 bits) / Windows 8 (32 e 64 bits) / Windows 10 (32 e 64 bits);
Mac OS9 / OS X 10.3.9 - 10.9
PrintSuperVision, Print Job Accounting, Template Manager, Color Correct, Color Swatch
EFI Fiery XF 5.0 (contacte a Oki para obter mais informações)
Secure Print, Secure Erase (com disco rígido opcional)
SRA3, A3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5; Tamanho personalizado de até 1321 mm e gramagens de até 360 grs
Branco: 45531313;
Brilho transparente: 45531413

Consumíveis
Toner de 51k
Toners de 42k
Toner de 24k
Toner de 20k
Toner de 15k
Toner de 10k
Tambores de imagem de 40k

Preto: 45536556
Cyan: 45536555; Magenta: 45536554;
Amarelo: 45536553
Cyan: 45103721; Magenta: 45103720;
Amarelo: 45103719; Preto: 45103722

Tambores de imagem de 20k

-

Fita de transferência de 150k
Fusora de 150k
Depósito de Resíduos (40k)

45531213
45531113
45531503

Preto: 45536556
Cyan: 45536555; Magenta: 45536554;
Amarelo: 45536553
Brilho transparente: 45536428
Branco: 45536425
Cyan: 45103721; Magenta: 45103720;
Amarelo: 45103719; Preto: 45103722
Branco: 45103723;
Transparente: 45103724
45531213
45531113
45531503

Preto: 45536556
Cyan: 45536555;
Magenta: 45536554
Amarelo: 45536437
Branco: 45536543
Cyan: 45103721; Magenta: 45103720;
Amarelo: 45103719; Preto: 45103722
Branco: 45103765
45531223
45531113
45531503

*Kit de cor spot branco: 1 toner de 10 000 páginas, 1 tambor de imagem de 20 000 páginas; Kit de cor spot de brilho transparente: 1 toner de 10 000 páginas, 1 tambor de
imagem de 20 000 páginas
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Especialistas em Impressão Profissional
A divisão de impressoras da OKI é uma marca global de serviços empresariais, dedicada a criar soluções
de impressão económicas e profissionais, concebidas para aumentar a eficácia das empresas e dos seus
fluxos de trabalho, hoje e no futuro. Como pioneiros em tecnologias de impressão inovadoras, do Digital
LED à Cor de Alta Definição, temos uma carteira de produtos e soluções galardoados, que permitem
às empresas produzir comunicações impressas centradas na imagem, vibrantes e de alta qualidade,
bem como alcançar maior flexibilidade nos orçamentos.

Parte integrante da conduta corporativa
do Grupo, a OKI revê continuamente os
seus esforços para oferecer soluções
ambientais aos seus clientes:
	
Os produtos OKI são pensados, concebidos

g

e fabricados tendo em conta a redução do
impacto ambiental.
g	
Aumentar o número de produtos de hardware
e consumíveis reciclados é um dos nossos
objetivos estratégicos.
g
Sentimo-nos responsáveis pela condução dos
nossos negócios de forma ambientalmente
segura, contribuindo para a conservação
e atividades no seio das nossas
comunidades locais.
O símbolo da Folha Verde da OKI, que se encontra
em todos os produtos e embalagens, representa
o nosso total empenho para com a recolha,
reciclagem e processos ambientais.
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A OKI apresenta uma gama completa de impressoras A3 e A4 a cores e mono e produtos multifuncionais
para grupos de trabalho e empresas de todas as dimensões, com funcionalidades superiores no
tratamento dos suportes de papel. Adicionalmente, os nossos equipamentos de fax, impressoras de ponto
de venda (POS) e matriciais completam a nossa gama de soluções de impressão. Estes produtos, que são
os melhores na sua classe, foram concebidos para serem fáceis de utilizar, simplificando as tarefas de
impressão in-house.

3 anos de garantia

ANOS

Os nossos equipamentos são fabricados
em conformidade com os mais elevados
padrões de qualidade e tecnologia, comprovados
por testes independentes. Estamos tão seguros
da elevada qualidade dos nossos produtos, que
oferecemos uma extensão da garantia adicional
para 3 anos sem custos acrescidos. Basta registar
o seu produto no período de 30 dias a partir da
data de compra e utilizar consumíveis originais
OKI. Para obter mais informação, visite:
www.oki.pt/garantia
w
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Cor de Alta Definição
A Cor de alta definição é a característica
exclusiva OKI que define as tecnologias
de hardware e software líderes de mercado.
Em conjunto, estes componentes oferecem uma
impressão a cores única, de forma simples,
inteligente e com resultados perfeitos.
20 anos de tecnologia LED
Há 20 anos, a OKI foi pioneira no
desenvolvimento da tecnologia LED digital
em impressoras. Esta inovação proporciona
uma impressão de Alta Definição – para uma
maior precisão e impacto na impressão de
documentos. Graças a esta tecnologia, as nossas
impressoras são compactas, amigas do ambiente
e energeticamente mais eficazes, utilizando
menos matérias-primas no processo de fabrico
e consumindo menos energia. As cabeças de
impressão LED não incluem peças móveis,
o que torna as nossas impressoras robustas
e ultrafiáveis.

OKI EUROPE (IBERIA)
Av. Quinta Grande 53,
7ºD – Alfragide,
2610-156 AMADORA,
Portugal
+351 21 470 42 00
WWW.OKI.COM/PT
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