Parametry techniczne drukarki Pro7411WT

Profesjonalna drukarka A4 z białym tonerem do
ozdabiania odzieży, projektowania oraz tworzenia
etykiet i materiałów edukacyjnych
Oryginalna drukarka CMYW
Pro7411WT należy do rodziny produktów OKI
wykorzystujących biały toner (WT). Jest to
oryginalna oferta drukarek zapewniających
użytkownikom możliwość rozszerzenia zakresu
wykorzystywanych kolorowych nośników A4,
przezroczystych folii i nośników transferowych
dzięki łatwym w użyciu i niezawodnym
urządzeniom gwarantującym spójność obrazu i
kolorów, idealną do następujących zastosowań:

• Personalizacja zdobienia odzieży
• Sztuka, rzemiosło i projektowanie
• Body art i moda
• Wystawy sklepowe
• Edukacja

Szybkie i przystępne rozwiązanie do druku
białego

Samodzielny druk staje się prostszy w dowolnym
kolorze, w tym białym

Łącząc wysoką rozdzielczość kolorowego
druku cyfrowego LED z technologią białego
tonera, Pro7411WT zapewnia wszechstronne
wykorzystanie nośników A4 o gramaturze
maksymalnie 250 g/m2 oraz drukowanie
banerów o długości maksymalnie 1320 mm.

Drukowanie z użyciem białego tonera daje
projektantom, studiom graficznym i punktom
usługowym nową elastyczność druku, wydruków
próbnych oraz produkcji, co pozwala drukować
we własnym zakresie potrzebne materiały w
dogodnym momencie.

Największa wydajność w swojej klasie w
kompaktowej obudowie — można cieszyć oko
olśniewającą bielą i żywymi kolorami, które
zazwyczaj można osiągnąć tylko przy użyciu
drogiego sprzętu produkcyjnego.

Pro7411WT umożliwia drukowanie jednolitych
białych wypełnień na szerokiej gamie kolorowych
nośników oraz nadruk na innych kolorach.
Wszystko to, by tworzyć tętniące życiem nadruki
na ciemnym tle. Dzięki usunięciu wszystkich
ograniczeń tradycyjnego druku CMYK nowe
możliwości wydruku pozwalają projektować
koszulki i nadruki reklamowe, wykonywać
niskonakładowy druk opakowań, materiałów
koncepcyjnych, grafik okiennych, materiałów
na przezroczystej folii oraz papeterii, takiej jak
zaproszenia i menu.

Ograniczenia kreatywnego potencjału
nareszcie znikają, umożliwiając samodzielną,
niskonakładową produkcję materiałów
wystawowych, papeterii, koszulek i materiałów
promocyjnych.

Po połączeniu tych wszystkich niesamowitych
funkcji z niezwykłą jakością grafiki możliwą
dzięki pionierskiej technologii cyfrowej LED
firmy OKI uzyskano rewolucyjne rozwiązanie
dla branży projektowo-graficznej, edukacyjnej i
reklamowej.

Print Smart, Print OKI!

Drukarka kolorowa Pro7411WT
Czcionki

Drukarka
Szybkość druku A4: 34 str./min
Czas otrzymania
9 sekund
pierwszego wydruku
Czas nagrzewania

Do 60 s od momentu włączenia zasilania oraz do 35 s przy
wychodzeniu z trybu oszczędzania energii

Szybkość procesora 533MHz

Interfejs i oprogramowanie
Interfejsy Hi-Speed USB, 10/100-TX Ethernet
Języki drukowania Emulacja języka PostScript 3
Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane za pomocą
karty Ethernet z wewnętrznym serwerem druku i karta sieciowa
z możliwością wprowadzania ustawień i zarządzania. TCP/IP:
Protokoły ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET,
HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP,
Sieć i protokoły
Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, JetDirect.
NetBIOSoverTCP, NetWare 3.x, 4.x, 5.x and 6 z pełną obsługą NDS
i NDPS:- PServer, RPrinter, NDPS przez dedykowaną bramkę OKI
NDPS. AppleTalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP.
NetBEUI:– SMB, NetBIOS. Inne: EAP
Windows XP Home / XP Professional (32- i 64-bitowy) / Server
Zgodność z systemami 2003 (32- i 64-bitowy) / Server 2008 (32- i 64-bitowy) / Server
operacyjnymi1 2008 R2 (64-bitowy) / Vista (32- i 64-bitowy) / 7 (32- i 64-bitowy)
/10 (32- i 64-bitowy); Mac OS X 10.4. do 10.7.x

Zaawansowane Uwierzytelnianie IPv6, 802.1x, SNMPv3, SSL/TLS, ltrowanie
funkcje sieciowe adresów MAC, ltrowanie adresów IP, IPSec, SMTP-Auth, wł./wył.
i zabezpieczenia protokołów, zmiana numerów portów dla protokołów
Narzędzia1 OKI LPR2, Gamma Utility

Ogólna charakterystyka
Pamięć Standardowa pamięć RAM: 256 MB;
maksymalnie RAM: 768 MB
Temperatura/wilgotność podczas pracy: Od 10°C do 32°C
(zalecane od 17°C do 27°C) / wilgotność względna od 20%
Środowisko do 80% (zalecane od 50% do 70%)
Temperatura/wilgotność podczas przechowywania: od -10°C
do 43°C, wilgotność względna od 10% do 90%
Zasilanie

220 - 240 V, prąd zmienny, jednofazowy, częstotliwość
50/60Hz +/- 2%

Pobór mocy

Typowy: 600 W; maks: 1300 W; tryb gotowości: 100W;
tryb oszczędzania energii: <15 W; tryb uśpienia: 1,2 W

Poziom hałasu

Podczas pracy: 54 dB(A); tryb czuwania: 37 dB(A);
w trybie oszczędzania energii: prawie bezgłośnie

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 389 x 435 x 546mm
Waga3 28kg
Gwarancja 2 lata
Kod produktu Pro7411WT: 44205445

Akcesoria (kody produktów)
Drugi podajnik papieru 44274502
Trzeci podajnik papieru 44274502
Szafka 01219302
Pamięć 256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908

Materiały eksploatacyjne (kody produktów)

Podawanie papieru
Podajnik 1: 530 arkuszy (80 g/m2);
Pojemność podajników
podajnik uniwersalny: 100 arkuszy (80 g/m2)
Pojemność opcjonalnych Podajnik 2: 530 arkuszy (80 g/m2);
podajników papieru podajnik 3: 530 arkuszy (80 g/m2)
Maksymalna pojemność
1 690 arkuszy 80 g/m2
podajników
Formaty papieru

Czcionki drukarki Skalowalne: 80 czcionek PostScript

Podajnik 1/2/3: A4, A5, B5; podajnik uniwersalny: A4, A5, B5,
A6, koperty 10 (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), etykiety
(Avery 7162, 7664, 7666), rozmiar niestandardowy (maksymalnie
1200 mm długości łącznie z banerem)

Podajnik 1/2/3: 64 do 220 g/m2;
Gramatura papieru
podajnik uniwersalny: 64 do 250 g/m2
350 arkuszy zadrukiem do dołu, 100 arkuszy zadrukiem do góry
Taca odbiorcza
(80 g/m2)

Jakość druku
Technologia wielopoziomowa ProQ2400,
rozdzielczość 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Dodatkowe funkcje Automatyczne ustawienie balansu kolorów

Pojemniki z tonerem*
Biały: 44318659
(6 000 stron)
Pojemniki z tonerem**
Cyjan: 44318619; magenta: 44318618; żółty: 44318617
(11 500 stron)
Bęben światłoczuły***
Biały: 01275105
(6 000 stron)
Bęben światłoczuły***
(20 000 stron) Cyjan: 01275103; magenta: 01275102; żółty: 01275101
Pas transferu
44341902
(30 000 stron)
Zespół utrwalający
44289103
(30 000 stron)
* Toner: Liczba stron A4 przy 5% pokryciu; ** toner: strony A4 wg standardu ISO/ISC 19798. *** bęben:
średnia liczba wydrukowanych stron A4.
Drukarka dostarczana jest z tonerem na 4 000 stron druku w kolorach cyjan, żółty i magenta oraz
2 300 w kolorze białym.

Rozdzielczość

1
2

Najnowsze wersje sterowników i informacje dotyczące zgodności z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału OKI;
Tylko dla systemu Windows; 3 Zawiera wszystkie materiały eksploatacyjne

Informacje dot. materiałów eksploatacyjnych: Aby zagwarantować niezawodność urządzenia oraz jego pełną funkcjonalność zaprojektowano je w taki sposób,
aby działało tylko z oryginalnymi pojemnikami z tonerem fir y OKI. Można je rozpoznać po znaku firm wym OKI. Inne materiały eksploatacyjne mogą w ogóle
nie działać, a nawet jeśli zostały określone jako „zgodne” i działają, mogą negatywnie wpłynąć na wydajność urządzenia oraz jakość druku.
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