
Oferta drukarek z białym tonerem

Biały - rewolucja w kolorowym druku 
cyfrowym, rewelacja w projektowaniu
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Moc 
drukowania 
na biało 
CMyW - unikalny druk z 
białym tonerem, tylko od 
firmy OKi 

Wyjdź ze swoją kreatywnością poza kolory CMyK. 
Drukowanie jednolitym, ostrym i żywym kolorem 
białym jest teraz równie łatwe, jak drukowanie 
jakimkolwiek innym kolorem. Pomyśl tylko o 
możliwościach. Ta innowacja w technologii 
drukowania usuwa jedną z ostatnich przeszkód 
w kreatywności i projektowaniu, jaką organizacje 
napotykają podczas dostarczania swoich 
projektów koncepcyjnych, grafik i materiałów 
reklamowych...
...Drukowanie jednolicie białej grafiki i tekstu o wysokiej jakości obok 
żywych kolorów na papierze o ciemnym zabarawieniu, przezroczystej folii i 
materiałach termotransferowych w praktyczny i ekonomiczny sposób.

Do chwili obecnej nie istniało łatwe rozwiązanie.

Dzięki tej przełomowej innowacji w dziedzinie druku, firma OKI 
urzeczywistniła możliwość prostego i przystępnego cenowo drukowania 
w każdym kolorze, łącznie z białym! Białe tonery firmy OKI stanowią 
połączenie technologii kolorowego druku LED w formacie A4/A3+ o wysokiej 
rozdzielczości z technologią białego tonera, umożliwiając wykorzystanie 
zróżnicowanych nośników i ekonomicznie efektywne drukowanie 
w szerokim zakresie zastosowań, które w przeszłości wiązały się z 
kosztownymi wydrukami próbnymi i ręcznymi technikami druku.
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Ta przełomowa technologia druku umożliwia wszystkim 
organizacjom zwiększenie stopnia wykorzystania 
kolorowych nośników, przezroczystych folii i materiałów 
termotransferowych w nieskomplikowany, łatwy do użycia 
i niezawodny sposób, zapewniając jednolitość obrazu i 
kolorów oraz szybkie i dokładne drukowanie w formatach 
A4/A3+.

Drukowanie na biało – nieograniczone możliwości  

Drukowanie z użyciem białego tonera jest dla projektantów, 
studiów graficznych, producentów materiałów 
wspierających sprzedaż oraz innych przedsiębiorstw 
działających w branży graficznej nowym udogodnieniem w 

drukowaniu, próbkowaniu i produkcji, 
umożliwiającym samodzielne i 

natychmiastowe drukowanie 
potrzebnych materiałów. 

Konieczność drukowania kolorowego tła w celu uzyskania 
białych liter i grafiki odchodzi już do lamusa.

Już nie musisz ograniczać swoich projektów ze względu na 
brak możliwości drukowania białego koloru lub obawę o 
wygląd kolorów na ciemnym nośniku.

Białe tonery firmy OKI umożliwiają drukowanie jednolicie 
białego koloru na różnych rodzajach nośników oraz 
nadrukowywanie na inne kolory w celu tworzenia nowej 
jakości druku na ciemnym tle. Koszulki i kalkomanie, 
małoseryjne opakowania i projekty koncepcyjne, folie 
przezroczyste i grafiki okienne, reklamy nieruchome, 
zaproszenia, menu i inne - teraz możesz tchnąć nowe życie 
w te wszystkie elementy dzięki drukowaniu bez barier 
projektowych stwarzanych przez tradycyjne kolory CMYK. 

W połączeniu ze znakomitą jakością grafiki uzyskiwaną 
dzięki cyfrowej technologii LED firmy OKI stanowi to 
rewolucję w drukowaniu dla branży graficznej, projektowej i 

reklamowej.
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Jesteśmy dumni z dostarczania inteligentnych 
rozwiązań będących odpowiedzią na potrzeby 
dużych i małych przedsiębiorstw, skupiając się 
na innowacyjności produktu i wysokiej jakości 
kolorowych i monochromatycznych wydruków oraz 
umożliwiając samodzielną realizację drukowania.
Oferta drukarek firmy OKi z białymi tonerami umożliwia 
użytkownikom szybki, wysokiej jakości druk kolorowy wraz z 
dodatkowymi korzyściami druku na biało, bez kosztów zwykle 
powiązanych z tego typu drukiem.

Samodzielne drukowanie stało 
się inteligentniejsze - w każdym 
kolorze, również białym
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Jest to pierwsza seria drukarek cyfrowych, które umożliwiają 
użytkownikom drukowanie z użyciem białego tonera. 
Konstrukcja tych modeli drukarek jest sprawdzona i uznana 
w branżach graficznych dzięki wysokiej jakości druku. 
Szybkość druku, prostota użytkowania i łatwość obsługi są 
takie same jak w przypadku drukarek cyfrowych LED firmy 
OKI z tonerami CMYK.

Teraz możesz drukować żywe kolory w pełnej gamie 
wzbogaconej o kolor biały, stanowiący zaletę w branży 
graficznej, pojedyncze egzemplarze i krótkie serie 
materiałów reklamowych, reklam nieruchomych  
dostosowywanych do wymogów klienta, projektów 
koncepcyjnych, koszulek i artykułów promocyjnych.

Modele drukarek z białym tonerem umożliwiają drukowanie 
w formatach A4/A3+ na różnych rodzajach nośników i 
gramaturach papieru (nawet do 300 g/m²). Łączą one 
niezawodną technologię będącą atrybutem drukarek firmy 
OKI oraz możliwość druku żywych kolorów i białej grafiki na 
foliach przezroczystych i ciemnych nośnikach. 

Firma OKI oferuje 3-letnią gwarancję na miejscu u klienta 
(po zarejestrowaniu produktu), demonstrując tym samym 
przekonanie o niezawodności tych urządzeń.

Drukuj inteligentnie z firmą OKi

Pierwszorzędny wybór w druku cyfrowym
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Możliwość drukowania jednolitego, 
wyrazistego koloru białego na różnych 
nośnikach rozwiązuje wiele problemów 
napotykanych w branżach projektowej i 
graficznej.

Do uzyskania wysokiej jakości rezultatu 
osiąganego dzięki białym tonerom firmy 
OKI zazwyczaj konieczny był powolny i 
kosztowny sitodruk lub druk atramentowy, 
bez możliwości korekty, czułe na błędy 
ludzkie i generujące dużą ilość odpadów.

Oto zaledwie kilka sposobów, 
dzięki którym firma OKi rozprawia 
się z wieloletnimi trudnościami w 
drukowaniu białego koloru

Oferta białych tonerów 
firmy OKi - rozwiązanie na 
stare problemy 

Wydruki próbne opakowań 
i druk małoseryjny 

Trudność: 

Brak możliwości prezentowania 
projektów koncepcyjnych i produkowania 
małych serii opakowań na ciemnych i 
przezroczystych nośnikach, z wyjątkiem 
kosztownego sitodruku i powolnego 
druku atramentowego.  

Rozwiązanie: 

Drukarki firmy OKI z białym tonerem są 
przystępną cenowo i łatwą w obsłudze 
alternatywą zmieniającą sposób 
podejścia projektantów do projektów 
koncepcyjnych. Obecna szybkość 
drukowania to nawet do 34 str./min, 
a koszt jest niewielki w porównaniu z 
dostępnymi metodami alternatywnymi.a 
Wydrukuj proofa, popraw i wydrukuj 
ponownie.
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Zestawienie 
danych technicznych

Opis Drukarka kolorowa A4 Drukarka kolorowa A4/A3

Szybkość druku Papier zwykły A4: 34 str./min;  
Przezroczysty A4: 8 str./min.

Papier zwykły A4: 31 str./min; Przezroczysty A4: 10 str./min;  
Papier zwykły A3: 16 str./min

Częstotliwość taktowania procesora 533MHz 800MHz

Pamięć RAM Standardowo: 256MB;
Maksymalnie: 768MB

Standardowo: 512MB;
Maksymalnie: 1024MB

Formaty papieru A4, A5, B5, A6 A3, SRA3, A4, A5, A6

Pojemność papieru
z opcjonalnymi podajnikami

530 + 100
1,690

530 + 230
2,880

Wymiary
(wys. x szer. x głęb.) 389 x 435 x 546mm 471 x 654,5 x 623mm

Wydajność tonera 6000 str. biały
11500 str. cyjan, magenta, żółty

8000 str. biały
15000 str. cyjan, magenta, żółty

C920WTC711WT

Drukuj na przezroczystych 
nośnikach wszystkie kolory, 
również biały 

Trudność: 

Tworzenie grafik okiennych i materiałów 
wspierających sprzedaż było zazwyczaj 
ograniczone kosztem użycia białego koloru na 
nośnikach przezroczystych. Często skutkowało to 
zastosowaniem kosztownego sztancowania winylu w 
celu uzyskania żądanego efektu.  

Rozwiązanie: 

Dzięki drukarkom firmy OKI z białym tonerem możliwe 
jest drukowanie jednolicie białego koloru bezpośrednio 
na arkuszu przezroczystej folii, który może być 
zamocowany w oknie bez konieczności wycinania.

Jeszcze lepsze artykuły promocyjne
Trudność:  
Metody drukowania białego tekstu lub grafiki na 
artykułach promocyjnych, takich jak kubki lub 
długopisy, są ograniczone do użycia białego nośnika lub 
kosztownego i długotrwałego procesu sitodruku.

Rozwiązanie: 

Drukarki firmy OKI z białym tonerem umożliwiają 
tworzenie białej grafiki i liter w formacie nawet do A3+ 
na ciemnych nośnikach różnego typu, redukując 
koszt i zwiększając uniwersalność.
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Z myślą o środowisku naturalnym

W ramach realizacji postanowień 
Kodeksu Postępowania grupy OKI, firma 

OKI dokłada wszelkich starań, aby dostarczane 
przez nią produkty były przyjazne dla środowiska 
naturalnego:

■  Nasze produkty są projektowane i wytwarzane z 
myślą o ograniczeniu negatywnego wpływu na  
środowisko. 

■ Jednym z naszych strategicznych celów jest
  zwiększanie liczby urządzeń i materiałów     
 eksploatacyjnych uzyskiwanych w procesie    
 recyklingu.
■  Czujemy się odpowiedzialni za prowadzenie 

naszej  działalności z pełnym poszanowaniem 
dla  środowiska naturalnego oraz działań na 
rzecz jego ochrony podejmowanych przez 
lokalne  społeczności.

Symbol zielonego liścia umieszczony na wszystkich 
produktach i opakowaniach OKI odzwierciedla 
nasze pełne zaangażowanie w inicjatywę zbierania 
i przetwarzania odpadów dla dobra środowiska 
naturalnego.

Wyjątkowa 3-letnia gwarancja  
z serwisem on-site

Nasze urządzenia są wytwarzane 
zgodnie z najwyższymi standardami jakości 
i technologii, co potwierdzają niezależne 
testy. Jesteśmy na tyle pewni wysokiej jakości 
naszych produktów, że oferujemy przedłużenie 
standardowej gwarancji do 3 lat – bez żadnych 
dodatkowych opłat! Aby skorzystać z tej wyjątkowej 
oferty, po prostu zarejestruj produkt w przeciągu 
30 dni od daty jego zakupu. Zapewniane w całości 
przez firmę OKI! Więcej informacji można uzyskać 
na stronie: 
www.oki.com.pl/gwarancja

High Definition Color

Technologia High Definition Color 
to unikalne połączenie rozwiązań 

sprzętowych i oprogramowania firmy OKI. 
Połączenie to pozwala uzyskać niezrównaną jakość 
drukowania w kolorze – łatwo, inteligentnie i z 
doskonałymi rezultatami.

Doskonałe kolory to znak 
rozpoznawczy OKi 

Dwadzieścia lat technologii LED

Firma OKI była pionierem w 
opracowywaniu ponad 20 lat temu cyfrowej 
technologii LED do drukarek. To nowatorskie 
rozwiązanie umożliwia drukowanie z jakością 
High Definition, zapewniając dokładne, niezwykle 
sugestywne wydruki.Dzięki cyfrowej technologii 
LED nasze drukarki są kompaktowe, przyjazne dla 
środowiska i energooszczędne. Do ich produkcji 
wykorzystujemy znacznie mniej surowców i 
zużywamy przy tym mniej energii. Głowice 
drukujące LED nie zawierają żadnych ruchomych 
elementów, dzięki czemu drukarki LED są 
wytrzymałe i niezwykle niezawodne.
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Specjaliści w dziedzinie druku biznesowego

OKI to globalna marka business-to-business oddana tworzeniu efektywnych kosztowo, profesjonalnych 
rozwiązań w dziedzinie druku biurowego, projektowanych z myślą o zwiększaniu wydajności firm i 
usprawnianiu środowiska ich pracy. Jako pionierzy innowacyjnych technologii druku, takich jak cyfrowa 
technologia LED czy High Definition Colour, oferujemy paletę nagradzanych produktów i rozwiązań, które 
zapewniają firmom możliwość uzyskania wysokiej jakości drukowanych dokumentów, przy zachowaniu 
rozsądnego poziomu wydatków.

Firma OKI oferuje pełen wybór kolorowych i czarno-białych drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych o 
wszechstronnych możliwościach obsługi nośników A3 i A4, przeznaczonych dla grup roboczych i różnej 
wielkości firm. Ofertę naszych rozwiązań uzupełniają faksy, drukarki do druku etykiet oraz drukarki 
igłowe. Najlepsze w swojej klasie produkty zaprojektowano w taki sposób, aby były intuicyjne w obsłudze i 
ułatwiały pracę biurową.

Oki Systems (Polska) Sp. z o.o. 
ul. Domaniewska 42
02-672 Warszawa
Tel.: +48 (22) 448 65 00
Fax: +48 (22) 448 65 01
www.oki.pl
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