Pro6410 NeonColor

Profesionální tiskárna s neonovými tonery formátu
A4 pro potisk textilu, tvorbu POS a dalších materiálů
Pro6410 NeonColor – nový rozměr barevného
tisku
OKI Pro6410 NeonColor umožní tisknout interně
obrázky bez omezení standardním barevným
spektrem CMY. Tento model dokáže tisknout
vysoce jasné fluorescenční barvy téměř na
jakýkoli materiál. Pomůže tak vaší firmě růst
a získat nový potenciál. Svým zákazníkům
nabídnete:
• potisk textilu a výrobků
• personalizaci
• potisk obalového materiálu
• tisk náhledů
• tisk reklamních a dalších materiálů

Neonové barvy – technologie na prvním místě
Tiskárna Pro6410 NeonColor využívá jedinečnou
černou nebo bílou rychle vyměnitelnou tiskovou
kazetu a usnadňuje tak tisk fluorescenčních efektů
na tmavém nebo světlém pozadí.
Díky tomuto jedinečnému přístupu můžete tvořit
bezpečnostní prvky, které se objeví až pod UV
světlem, nebo tisknout syté barvy na průhledné
nebo tmavé podklady.
V maloobchodě se tato tiskárna skvěle hodí k
přilákání zákazníků. Neonové barvy vytvářejí
působivé efekty, které přitáhnou pozornost
ke speciálním nabídkám. Okenní grafika,
lákavé poutače a prodejní materiály vyvedené
v neonových barvách zákazníky osloví a zvýší
prodej.
Tiskárna Pro6410 NeonColor kombinuje
digitální barevný LED tisk ve vysokém rozlišení
a technologii neonového toneru a dokáže tak
nabídnout všestranný tisk na média formátu A4 a
hmotnosti až 250 g/m2. Dříve náročné projekty,
které vyžadovaly nákladné nátisky a ruční tiskové
techniky, jsou tak dnes cenově dostupné.

Tiskněte ještě chytřeji – díky fluorescenčním
barvám
Jedinečné funkce tiskárny dodávají běžné grafice
poutavý vzhled a umožňují tak u různých typů
výrobků vytvářet individuální působivý design.
Inovativní neonové barvy jsou pod černým UV
světlem působivé a při pohledu 3D brýlemi se
neonové obrázky rozzáří barvami. Všechny vaše
transparenty, lístky a prodejní materiály budou
hýřit barvami a vaše trička a další oděvy ozdobí
zářivé tóny.
Společnost OKI je průkopníkem na poli digitální
LED technologie, kterou kombinuje s výjimečnou
grafickou kvalitou.

Print Smart, Print OKI!

Pro6410 NeonColor – barevná tiskárna
Tisk

Obecné vlastnosti
Paměť Standardní RAM: 256 MB; maximální RAM: 768 MB

Rychlost tisku A4: 34 str./min
Doba tisku 1. stránky 9 sekund
Doba pro zahřátí

Do 60 sekund od zapnutí a do35 sekund od probuzení
z úsporného režimu

Teplota/vlhkost (provozní): 10 °C až 32 °C (doporučeno 17 °C až
Provozní podmínky 27 °C) / 20 % až 80 % r.v. (doporučeno 50 % až 70 % r.v.)
Teplota/vlhkost (skladování): -10 °C až 43 °C, 10 % až 90 % r.v.
Napájecí zdroj Jednofázové střídavé napětí 220–240 V, frekvence 50/60 Hz +/- 2 %

Rychlost procesoru 533 MHz

Příkon

Kompatibilita
Rozhraní Vysokorychlostní USB, síťová karta 10/100-TX Ethernet
Emulace PostScript 3
Jsou podporovány všechny hlavní síťové protokoly přes síťovou
kartu s interním webovým serverem pro správu a nastavení
tiskárny. Protokoly TCP/IP: ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP,
LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS,
DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP,
Síť a síťové protokoly
WSDPrint, protokoly JetDirect. NetBIOSoverTCP, NetWare 3.x,
4.x, 5.x a 6 s plnou podporou NDS a NDPS: PServer, RPrinter
a NDPS jsou podporovány přes určenou bránu OKI NDPS.
AppleTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP.
NetBEUI: SMB, NetBIOS. Ostatní: EAP
Kompatibilita s OS1

Windows XP Home / XP Professional (32bit a 64bit) / Server
2003 (32bit a 64bit) / Server 2008 (32bit a 64bit) / Server 2008
R2 (64bit) / Vista (32bit a 64bit) / 7 (32bit a 64bit) / 8 (32bit
a 64bit) / 10 (32bit a 64bit); OS X 10.7 až 10.11, Mac OS X 10.5
a 10.6

Rozšířené možnosti IPv6, ověřování 802.1x, SNMPv3, SSL/TLS, filtrování adresy
připojení k síti MAC, filtrování IP adresy, IPSec, ověřování protokolu SMTP,
a zabezpečení vypnutí/zapnutí protokolu, změna čísla portu protokolu
Softwarové nástroje1 OKI LPR2, nástroj Gamma

Hlučnost

Typický: 600 W; maximální: 1 300 W; pohotovostní stav: 100 W;
úsporný režim: <15 W; režim spánku: 1,2 W
Provozní: 54 dB(A); pohotovostní režim: 37 dB(A); úsporný režim:
Úroveň pozadí

Rozměry (V x Š x H) 340 x 435 x 546 mm
Hmotnost3 26 kg
Záruka Standardně 3 roky u zákazníka
Objednací číslo výrobku Pro6410 NeonColor: 44205344

Příslušenství (objednací kód)
2. zásobník papíru 44274502
3. zásobník papíru 44274502
Kabinet 01219302
Paměť 256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908

Spotřební materiál (objednací kód)
Tisková kazeta*
Bílá: 46298004
(4 000 stránek)
Tisková kazeta* Cyan (C): 46298003; Magenta (M): 46298002;
(6 000 stránek) Žlutá (Y): 46298001
Tisková kazeta**
Černá (K): 46298005
(6 000 stránek)

Manipulace s papírem
1. zásobník: 300 listů s gramáží 80 g/m ;
multifunkční podavač: 100 listů s gramáží 80 g/m2
2

Pásová jednotka
44341902
(30 000 stránek)

Kapacita papíru 2. zásobník: 530 listů s gramáží 80 g/m2
volitelných zásobníků 3. zásobník: 530 listů s gramáží 80 g/m2

Zapékací jednotka
44289103
(30 000 stránek)

Kapacita papíru

Maximální kapacita papíru 1 460 listů s gramáží 80 g/m2
1./2./3. zásobník: A4, A5, B5; multifunkční podavač: A4, A5,
B5, A6, 10 obálek (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), štítky
Formáty papíru
(Avery 7162, 7664, 7666), uživatelský formát (až do délky
1 320 mm včetně bannerů)
Gramáž papíru

*Tiskové náplně: Počet stránek formátu A4 při 5% pokrytí. **Tiskárna se dodává s tonerem na
3 000 stran v barvách neonový cyan, neonově žlutá a neonová magenta a na 2 000 stran v barvě bílé.

1./2./3. zásobník: 64 až 220 g/m2;
multifunkční podavač: 64 až 250 g/m2

Výstup papíru 250 listů potiskem dolů, 100 listů potiskem nahoru (80 g/m2)

Kvalita tisku
Rozlišení

Víceúrovňová technologie ProQ2400,
1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

Vylepšení tisku Automatická kalibrace barev
Viz. nejnovější verze ovladačů a utilit na ww.oki.cz; 2Pouze Windows; 3Včetně spotřebního materiálu
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Informace o spotřebním materiálu: K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze
s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoliv jiné tonerové cartridge, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality
tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.
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