Pro9420WT

A impressora profissional A3 de toner branco para
decoração de vestuário e pontos de venda
A impressora CMYW original
A Pro9420WT faz parte do portefólio de
equipamentos de toner branco (WT) da
OKI – a gama de impressoras originais que
fornece aos utilizadores a possibilidade de
expandir a utilização em suportes de papel
coloridos, película transparente e transfers num
equipamento fiável, intuitivo e simples, de forma
a assegurar a integridade da imagem e da cor, o
que torna esta impressora perfeita para:

• Personalização e decoração
de vestuário
• D
 epartamentos de arte, artesanato
e design
• Maquetes e embalagens
• Expositores de pontos de venda
• Decoração de montras

A solução rápida e económica para imprimir
BRANCO

A impressão in-house ficou ainda mais
inteligente – em qualquer cor, incluindo branco

Combinando a impressão digital LED de alta
definição com a tecnologia de toner branco, a
Pro9420WT oferece uma versatilidade de suportes
de papel em tamanhos até SRA3, gramagens até
300 grs e banners até 1320 mm.

O toner branco oferece aos designers gráficos,
estúdios, fabricantes no ponto de venda e a
outros negócios que produzem materiais gráficos
um novo tipo de flexibilidade na impressão,
permitindo-lhes assim imprimir in-house o
material que precisam, quando necessitam.

O desempenho líder de classe num design
compacto proporciona deslumbrantes brancos
sólidos e cores vibrantes normalmente apenas
possíveis com equipamentos de produção
dispendiosos.
O potencial criativo pode ser desenvolvido com
a produção in-house de materiais de exposição
de tiragem reduzida, artigos de papelaria
personalizados, embalagens, T-shirts e produtos
promocionais.

A Pro9420WT imprime branco sólido numa
grande variedade de suportes de papel a cores,
permitindo também imprimir sobre outras cores
para criar transfers vibrantes para utilização sobre
fundos escuros. Ao eliminar todas as restrições
típicas das CMYK, as impressões aliam-se às
capacidades de design para criação de transfers
para T-shirts, materiais promocionais, imagens
para colocação em vidros e transparências,
incluindo artigos de papelaria, desde convites
a menus. A Pro9420WT também é ideal para
pequenas tiragens de embalagens e impressão de
maquetes.
Combine todas as funcionalidades superiores com
uma extraordinária qualidade gráfica oferecida
pela tecnologia digital LED pioneira da OKI . É
inegável que estamos perante uma revolução
na impressão nos setores de produção gráfica,
educação e produtos promocionais.

Print Smart, Print OKI!

Pro9420WT - Impressora a cores
Impressão

Qualidade de impressão
Resolução Tecnologia ProQ2400 Multi-level, 1200 x 600 dpi

Velocidade de impressão A4: 31 ppm; A3: 16 ppm
Tempo para a primeira
10,5 segundos
impressão
Tempo de aquecimento 85 segundos ou menos a partir da ligação
Velocidade do processador 800 MHz PowerPC 750

Interface e software
Conetividade

IEEE 1284 Bidireccional paralelo, Hi-Speed USB 2.0,
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet

Linguagens de impressão Adobe PostScript 3
Compatível com a maioria dos protocolos de rede via placa
ethernet com servidor web interno para configuração e gestão:  
TCP/IP: Os principais protocolos de rede são suportados: ARP,
IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP),
BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS,
Protocolos e rede
SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, protocolos JetDirect.
Netware 3.x, 4.x, 5.x e 6 com suporte completo para NDS e
NDPS:- PServer, NDPS suportado através de um Gateway OKI
NDPS dedicado. AppleTalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP,
RTMP, ATP, PAP. NetBEUI:- SMB, NetBIOS. Outro: EAP
Windows Vista (32 e 64 bits)/2000 Workstation (SP3 ou
posterior)/2000 Professional (SP3 ou posterior)/Server 2000
(SP3 ou posterior)/Advanced Server 2000 (SP3 ou posterior)/
XP Professional (32 e 64 bits)/XP Home/Server 2003 (32 e
Compatibilidade com 64 bits)/Server 2008 (32 e 64 bits)/Server 2000 (SP4) + Citrix
1
sistemas operativos MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 4/Server
2003 Standard Edition + Citrix MetaFrame XP Presentation
Server Feature Release 4/7 (32 e 64 bits)/ 8 (32 e 64bits) / 10
(32 e 64bits) / OS X 10.11; OS X 10.10: OS X 10.9; OS X 10.8;
OS X 10.7; Mac OS X 10.6; Mac OS X 10.5

Funcionamento de rede IPv6, autenticação 802.1x, SNMPv3, SSL/TLS, filtragem MAC,
filtragem IP, IPSec, SMTP-Auth, protocolo On/Off, alteração do
avançado e segurança n.º de porta do protocolo
Utilitários1 OKI LPR2, PS Gamma Adjuster

Aperfeiçoamentos

Ajuste automático da cor, Registo automático, Deteção
automática de papel

Tipos de letra
Tipos de letra da impressora Tipos de letra 136 Adobe PostScript Type 1

Características gerais
Memória RAM padrão: 512 MB; RAM máxima: 1024 MB
Temperatura/Humidade de funcionamento: 10 °C a 32 °C
(17 °C a 27 °C recomendados)/20% a 80% HR (50% a 70% HR
Condições de funcionamento recomendada)
Temperatura/Humidade de armazenamento: -20 °C a 45 °C,
10% a 90% HR
Alimentação 220 a 240 V CA monofásica, frequência 50 Hz +/- 2 Hz
Típico: 780 W; Máx: 1500 W; Em repouso: 200 W;
Consumo de energia Poupança de energia: <33W
Em funcionamento: 54 dB(A) ou menos; Em repouso: 32 dB(A)
Níveis de ruído ou menos; Poupança de energia: 28 dB(A) após 30 minutos
Dimensões (A x L x P) 471 x 654,5 x 623 mm
Peso3 76 kg
3 anos de garantia se efetuar o registro até 30 dias após a
Garantia compra
Código de encomenda Pro9420WT: 44043534

Acessórios (Códigos de encomenda)
2.º/3.º tabuleiros de papel 42831303
Alimentador de alta
42831503
capacidade
Móvel 09004256
Memória 256 MB: 01182901; 512 MB: 01182902

Manuseamento de papel
Capacidade de papel

Tabuleiro 1: 530 folhas de 80 grs;
Tabuleiro multifunções: 230 folhas de 80 grs

Tabuleiro 2: 530 folhas de 80 grs; Tabuleiro 3: 530 folhas de
Capacidade de papel
80 grs; Alimentador de alta capacidade (HCF): 1590 folhas de
tabuleiros opcionais
80 grs
Capacidade máxima de papel 2880 folhas de 80 grs
Tabuleiro 1/2/3: A3, SRA3 (até 328 x 457 mm), A4, A5, A6;
Tabuleiro multifunções: A3, SRA3 (até 328 x 457 mm), A4,
Tamanhos de papel A5, A6, Formato personalizado: Largura 79,2 - 328 mm
Comprimento 90 - 1200 mm; Alimentador de alta capacidade
(HCF): A3, SRA3 (até 328 x 457 mm), A4, A5, A6
Tabuleiro 1/2/3: 64 a 176 grs; Tabuleiro multifunções: 64 a
320 grs; Alimentador de alta capacidade (HCF): 64 a 216grs
500 folhas em tabuleiro face para baixo, 200 folhas em
Saída de papel
tabuleiro face para cima

Gramagens de papel

*Toner: Número de páginas A4 com 5% de cobertura; **Tambor: Número médio de páginas A4 impressas.
A impressora é fornecida com toner cyan, magenta e amarelo para 7.500 páginas e 8.000 páginas de
branco.
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Verifique com frequência se existem novas versões de drivers e a compatibilidade do SO no site da OKI; 2 Só para Windows; 3 Inclui todos os consumíveis
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Informação sobre os consumíveis: para proteção da impressora e garantir que o utilizador tira partido de todas as funcionalidades, este modelo foi concebido para
funcionar apenas com toners genuínos da OKI. Estes podem ser identificados pela marca comercial da OKI. Qualquer outro toner poderá não funcionar, mesmo que
seja descrito como “compatível”, e se funcionar, o desempenho da impressora e a qualidade de impressão poderão ser deficientes.
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3 anos de assistência on site
Os nossos equipamentos são fabricados em conformidade com os mais elevados padrões de qualidade e tecnologia, comprovados por testes
independentes. Estamos tão seguros da qualidade dos nossos produtos, que oferecemos uma extensão de garantia standard de 3 anos - grátis!
Basta registar o seu produto no período de 30 dias a partir da data de compra e utilizar consumíveis originais OKI para poder desfrutar da nossa
oferta exclusiva.
Para obter mais informação, visite: www.oki.pt/garantia
Sem o registo, aplica-se a garantia standard pan-europeia de 1 ano.

Oki Europe Ltd.
Sucursal em Portugal
Av. Quinta Grande nº 53, 7º Dto.
Alfragide, 2614-521 Amadora
Portugal
T +351 21 470 42 00
F +351 21 470 42 01
www.oki.pt
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