Gama Pro Series:
Toner Branco e Néon

Descubra uma nova dimensão na impressão
a cores para decoração de vestuário, sinalética
e design

Impressora A4 de Toner Branco (CMYW) Pro7411WT

a

Impressora A3 de Toner Branco (CMYW) Pro8432WT

a

Impressora A4 a Cores Néon (CMYK/W) Pro6410 NeonColor a

Uma revolução no design:
impressão a cores néon
e
puro – in-house
e à medida das
necessidades!
A tecnologia digital LED pioneira desafia os
processos de impressão tradicionais,
morosos e dispendiosos.
Liberte o potencial criativo da sua empresa com a
gama de impressoras a cores Pro Series de Toner
Branco e Néon da OKI, que lhe permitem criar
designs económicos e apelativos. Aumente as
opções de impressão em papel de transferência
para personalizar praticamente tudo, desde
T-shirts e vestuário a cerâmica, plástico e metal.

•

Personalização de peças de vestuário

•

Decorações apelativas para expositores
e materiais de pontos de venda

•

Embalagens de tiragem reduzida e
maquetas para agências de design

Faça crescer a sua empresa através de novos
e lucrativos fluxos de receitas, oferecendo aos
seus clientes serviços que anteriormente eram
dispendiosos e morosos. Obtenha brancos
sólidos e extraordinários, com uma única
passagem, numa vasta gama de materiais
brilhantes e coloridos, a alta velocidade e
com uma qualidade excecional, utilizando
uma impressora digital LED compacta.

•

Departamentos de arte, artesanato
e têxteis para o setor do ensino

•

Personalização de transferências
para arte corporal

•

Design de moda e personalização
de acessórios

•

Papéis coloridos especiais para
casamentos e eventos

A gama de impressoras Pro Series de Toner
Branco e Néon permite criar magníficos
designs que superam o espetro de cores
convencionais e podem ser utilizados em:
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Este novo universo de oportunidades baseia-se na
pioneira tecnologia de alta definição A4/A3 da OKI que
se destaca numa vasta gama de suportes, libertando
a sua empresa das restrições associadas à impressão
convencional e conferindo ao seu departamento criativo
a possibilidade de produzir in-house os trabalhos
que teria de enviar para fornecedores externos.
Esta inovadora tecnologia aumenta a possibilidade
de qualquer empresa fazer crescer os lucros,
tirando partido da impressão personalizada para a
criação de produtos e materiais de exposição que
se transformam em autênticas obras de arte.
A impressão com toner branco e néon concede aos
designers, estúdios gráficos, fabricantes de materiais
para pontos de venda e, em geral, a praticamente todas as
empresas que produzem materiais gráficos, a possibilidade
de explorar uma nova dimensão na impressão, revisão e
produção a cores, permitindo-lhes imprimir internamente os
materiais que necessitam, sempre que pretenderem fazê-lo.

Longe vão os tempos em que era necessário comprometer
o design porque o branco ou o néon não eram opções
viáveis. Agora não tem que se preocupar com a impressão
de cores vibrantes em suportes escuros, nem com a
utilização do toner branco como marca de segurança
para que seja visível quando for exposta à luz UV preta.
As impressoras Pro7411WT e Pro8432WT são equipamentos
inovadores, baseados na galardoada tecnologia de toner
branco que proporciona um excelente nível de opacidade,
imprimindo brancos densos e sólidos em suportes
coloridos ou sobre as cores CMY convencionais, em
materiais de transferência para tecido, plástico, cerâmica
e até metal. Imprimindo em A4 e A3, respetivamente,
estas impressoras são incrivelmente versáteis, permitindo
a criação de imagens para pontos de venda e para
colocação em vidros, à medida das necessidades.
A Pro6410 NeonColor é uma impressora A4, baseada na
mesma tecnologia LED pioneira, que utiliza toners néon
para produzir efeitos deslumbrantes e fluorescentes através
da utilização de cores néon vibrantes, permitindo que as
empresas gráficas ultrapassem o espetro CMY convencional
e entrem num novo mundo de especialização de produtos.
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A impressão interna tornou-se ainda
mais inteligente – em qualquer cor,
incluindo
e o néon eletrizante.
As impressoras a cores Pro Series de Toner Branco e Néon concedem às
empresas criativas a capacidade de criar, com rapidez, vestuário deslumbrante
e de alta qualidade, material de escritório personalizado e conceitos para
embalagens sem obrigatoriedade de quantidades mínimas.
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Os setores do ensino, arte e artesanato podem agora
imprimir designs complexos e a cores, na mais vasta gama
de materiais de sempre, evitando a desordem, a preparação
e os equipamentos extra, habitualmente necessários.
Para os pontos de venda, a Pro Series permite produzir,
de forma rápida e com custos reduzidos, imagens
apelativas para exposição e colocação em vidros,
numa ampla variedade de materiais, e permite criar
identificadores com efeitos néon deslumbrantes
e sinalização promocional que se destaca.
Suportadas pela tecnologia digital LED pioneira e pela
premiada tecnologia de toner branco, as impressoras
Pro Series permitem a rápida produção interna de
materiais, algo que anteriormente era apenas possível
através do recurso a serviços externos e dispendiosos.
A OKI oferece uma garantia de três anos on-site (após
o registo do produto), o que demonstra a confiança
que deposita na fiabilidade destes dispositivos.

Print Smart, Print OKI
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Gama Pro Series de Toner
e
Néon da OKI: uma nova revolução nas
indústrias de decoração de vestuário e
produtos.
A alternativa rápida, limpa, compacta e sem necessidade de manutenção com
um rápido retorno do investimento.
Não existe qualquer outra tecnologia que possa fornecer imagens com a mesma qualidade elevada na mais vasta
gama de materiais, sem quaisquer problemas e sem obrigatoriedade de quantidades mínimas.
A capacidade de imprimir em brancos sólidos e nítidos ou em néon eletrizante, numa vasta gama de suportes,
resolve muitos dos desafios que os designers e empresas gráficas enfrentam. As impressoras a cores Pro Series
de Toner Branco e Néon da OKI, utilizadas com papel de transferência térmico digital, permitem-lhe criar designs
apelativos em qualquer cor e em qualquer tipo de tecido, incluindo algodão, poliéster e misturas sintéticas. Não é
necessário criar impressões serigráficas complicadas, lentas e dispendiosas, muito suscetíveis ao erro humano e
ao desperdício. Nem é necessário fazer um pré-tratamento ao vestuário de cores escuras antes de imprimir, como
acontece com os equipamentos que imprimem diretamente no vestuário, que são lentos, dispendiosos e requerem
limpeza e manutenção regulares.

A OKI resolve desafios de impressão antigos...
Impressão por sublimação (jato de tinta)
A solução OKI:
• Impressão em qualquer cor, incluindo preto
• Impressão para utilização em qualquer
material: algodão, poliéster e misturas
• Produção mais rápida e custos inferiores
• Decorações a branco mais económicas
• Consumíveis originais com garantia e cobertura total do
fabricante

Serigrafia
A solução OKI:
• Configuração rápida e sem pré-produção trabalhosa
de vários ecrãs para cores totais
• Sem necessidade de encomenda de quantidades
mínimas para ser rentável
• Simplicidade de utilização, sem que sejam
necessários conhecimentos especializados
• Sem necessidade de limpeza após a impressão
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Impressão direta em vestuário (jato de tinta)
A solução OKI:
• Produção mais rápida e custos inferiores
• Sem necessidade de pré-tratamento de vestuário
de cores escuras
• Capacidade de imprimir em todos os suportes,
incluindo materiais sintéticos ou poliéster
• Sem necessidade de secagem após a impressão
• Maior fiabilidade, sem necessidade de manutenção
regular para limpar cabeças de tinta obstruídas

Transferência térmica
A solução OKI:
• Mais fácil de utilizar, sem necessidade de
armazenamento de vários rolos de cores
base
• Maior rapidez e resolução superior
• Não é necessária limpeza
• A cores

As inovadoras impressoras Pro Series
da OKI concedem às empresas de artes
gráficas a possibilidade de imprimir os
designs mais complexos e personalizados
de forma super-rápida, limpa e sem
complicações. Versatilidade para imprimir
em praticamente todos os materiais para
transferência de imagens em tecidos e
T-shirts, cerâmica, vidro, metais e plásticos.

A tecnologia de transferência térmica
digital apresenta os menores custos de
implementação, não requer equipamentos
adicionais e permite obter lucro mesmo
com apenas uma unidade, garantindo o
mais rápido retorno do investimento!
A cores, incluindo néon, as impressoras
Pro Series proporcionam novas fontes de
receitas. As oportunidades são infinitas…
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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.
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, as nossas 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.

Preocupação com o meio ambiente
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 e

g

fabricados tendo em consideração 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.

3 Anos de Garantia
Os nossos dispositivos são fabricados
em conformidade com as mais altas
normas de qualidade e tecnologia, comprovadas
por testes independentes. Estamos tão
convencidos da elevada qualidade dos nossos
produtos, que oferecemos uma garantia de 3 anos
(1 ano standard + 2 anos extra), sem custos
adicionais. Basta que registe o seu produto no
período de 30 dias após a aquisição. Para obter
mais informação, visite: www.oki.pt/garantia

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.

A excelência na cor começa com a OKI
20 anos de tecnologia LED
A OKI foi pioneira no desenvolvimento
da tecnologia LED digital em
impressoras há 20 anos. 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
T +351 21 470 42 00
F +351 21 470 42 01
www.oki.com/pt

Saiba mais aqui
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