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Tlačiarne OKI –   
pre rôzne použitie

1. Laserové tlačiarne OKI

Maloformátové LED laserové tlačiarne OKI sú známe 

hlavne výbornými grafickými výstupmi, možnosťou potlače 

materiálov až do hrúbky 360 g/m2, možnosťou využiť 

doplnkovú farbu: biela, lak a 3-ročnou zárukou. Spoločnosť 

OKI spolupracuje už roky s firmou FOREVER, ktorá sa 

venuje výrobe a vývoji fólií určených pre transfer na rôzne 

materiály ako: textil, lepenku, keramiku, kožu, drevo, atď. 

V spolupráci s CMYW tlačiarňami A4 - OKI 7411WT a A3 

- OKI Pro8432WT, s tepelným lisom, ripovacím softvérom 

TransferRip a s transferovými fóliami FOREVER dosahujú 

kvalitné výsledky za nízke investičné náklady. Táto kompletná 

investícia sa pohybuje už od 3 500 eur bez DPH.

 

Grafické 5-farebné tlačiarne s poradím farieb CMYK + 1 - 

OKI Pro9541 a W + CMYK OKI Pro9542 kombinujú vysoké 

rozlíšenie tlače, bezkonkurenčnú flexibilitu médií a možnosť 

využiť doplnkovú farbu. 

Pri tlačiarni OKI Pro9541 je možné ako doplnkovú farbu 

zaradiť bielu alebo lak, ktoré sú zameniteľné a vďaka tomu 

dosiahnuť skvelé živé farby na tmavých a transparentných 

materiáloch. Toto riešenie je ideálne pre nízkonákladovú tlač 

s využitím parciálneho laku, prípadne pre potlač materiálov 

bielou farbou a pre transferovú tlač. 

Tlačiareň OKI Pro9542 má poradie farieb W + CMYK, 

vďaka tomu, že je prvá biela farba, tak je možné tlačiť s bielou 

na jeden prejazd materiálu tlačiarňou, a to zaručuje presnú 

sútlač všetkých farieb vrátane bielej, čo bol v minulosti 

Spoločnosť OKI patrí medzi lídrov v oblasti profesionálnej kancelárskej tlače. V poslednom roku však rozšírila svoje 
portfólio o veľkoformátové inkjetové tlačiarne a chystá predstaviť nové modely tlačiarní pre segment výroby etikiet, 
ktoré predstaví na výstave LabelExpo v Brusseli.

zásadný problém. Toto riešenie je ideálne pre potlač tmavých 

farebných papierov, samolepiek a pre nízkonákladovú tlač 

CMYK. 

2. Veľkoformátové tlačiarne OKI

Spoločnosť OKI prevzala divíziu spoločnosti SEIKO, 

ktorá ponúkala obľúbené veľkoformátové inkjetové 

tlačiarne ColorPainter. Ide o tri hlavné modely, ktoré sú 

vybavené atramentami SX, čo sú ECO-solventné atramenty 

s certifikáciou Greengard. Vďaka tomu sú určené do interiéru 

a taktiež do exteriéru s dlhou životnosťou pri minimálnej 

farebnej zmene. Tlačové hlavy sú vybavené technológiou 

variabilnou veľkosťou tlačového bodu a vysokej denzity. 

Táto kombinácia umožňuje dosiahnuť vykreslenie v jemných 

tónoch i v ťažších tieňoch. Výhodou je i vysoká denzita tlače 

na transparentné materiály. Maximálne tlačové rozlíšenie 

v závislosti na modeli je od 900 dpi až do 1 080 dpi, čo 

v kombinácii s variabilným tlačovým bodom umožňuje tlačiť 

vo vysokej kvalite. Stroje rady M a H sú vybavené šedým 

atramentom pre dosiahnutie vyššej kvality tlače šedých 

fotografií a obrazov, bez farebných posuvov. Všetky modely sú 

vybavené CP Managerom, ktorý umožňuje diaľkovú správu 

tlačiarne s možnosťou riadenia a nastavenia z PC, tabletu 

alebo mobilného telefónu.

 

ColorPainter E-64s

Tlačiareň ColorPainter E-64s dosahuje veľmi kvalitné 

a odolné tlačové výstupy určené ako do interiéru, tak aj 

do exteriéru. Tlačiareň využíva ECO-solventné tlačové farby 
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(C, M, Y, K, Lc, Lm), vďaka tomu dosahuje široký farebný 

gamut na väčšine potlačovaných materiálov. Je určená 

hlavne pre tlač fotografií na lesklé i matné materiály, obrazy 

na plátne, potlač tapiet, nízkonakladovú tlač samolepiek 

a etikiet, potlač samolepiacich fólií na auto a takisto pre tlač 

backlightov. Maximálna rýchlosť tlače je 22,9 m2/h.

ColorPainter M-64s

Vysokú kvalitu tlače spolu s použitím výstupov 

v interiéri a exteriéri ponúka veľkoformátová tlačiareň 

ColorPainter M-64s. Taktiež využíva atramenty SX ECO-

solvent s maximálnou rýchlosťou tlače 66 m2/h, čo ju radí 

medzi veľmi rýchle produkčné tlačové stroje. Maximálna 

šírka materiálu je 64 palcov a tlačiareň  je možné dostať 

v dvoch prevedeniach, buď so šiestimi farbami (C, M, Y, K, 

Lc, Lm) alebo siedmimi farbami (C, M, Y, K, Lc, Lm + šedá). 

Vďaka šedej farbe je možné tlačiť vysokokvalitné čiernobiele 

a šedé fotografie a obrazy. Atramenty so širokým gamutom 

v kombinácii s kvalitnými tlačovými materiálmi dávajú 

skvelé tlačové výsledky ako pri tlači jemných detailov, tak 

i pri potrebe vysokého krytia pri tlači na priehľadné materiály. 

To, že sa jedná o skutočne produkčný stroj, dokazuje 

i možnosť použiť 1,5-litrové zásobníky atramentov na každú 

farbu. To umožňuje tlač bez častého doplňovania atramentov 

a nízku cenu za spotrebný materiál. Takisto ako pri modeli 

E-64s, tak i pri modeli M-64s sú výstupy pre interiér a exteriér 

na najrôznejšie materiály.

ColorPainter H3-104s

Veľkoformátová tlačiareň ColorPainter H3-104s je určená 

pre univerzálne použitie pre interiérové i exteriérové aplikácie 

s dôrazom na vysokú produkciu tlače pri veľmi dobrej 

kvalite tlače. Využívajú sa opäť atramenty SX ECO-solvent 

v ôsmich farbách (C,M,Y,K,Lc,Lm,Gy,Lgy). Maximálna šírka 

potláčaného média je 104 palcov, čo je 2,6 metra. Typická 

rýchlosť je 38 m2/hod/6-pass, maximálna rýchlosť tlače je 

56,6 m2/h/4-pass.

Tlačový RIP

Ku všetkým veľkoformátovým tlačiarňam je dodávaný 

ONYX RIPCenter OKI Edition, ktorý sa stará o rýchle,  

farebne verné a precízne spracovanie tlačových dát.  

Takisto sa stará o vyradenie tlačových dát na hárok 

pre maximálnu úsporu tlačového materiálu.

3. OKI – potlač etikiet

Rýchlosť, s akou sa vyvíja trh v oblasti výroby etikiet, obalov 

tzv. packaging, neušla ani spoločnosti OKI, a preto začala 

s vývojom laserových tlačiarní pre túto oblasť. Pre americký 

trh už boli uvedené nové modely tlačiarní pre rýchlu 

a kvalitnú nízkoprodukčnú tlač etikiet. Pre európsky trh 

budú nové modely k dispozícii po výstave LabelExpo 

2017 v Bruselli, pričom na tejto výstave budú tieto modely 

vystavené a bude možné si vyskúšať tlač etikiet na týchto 

tlačiarňach. 

Hlavným partnerom v oblasti veľkoformátových 

tlačiarní je firma M & P, spol. s r. o., ktorá spolupracuje 

so spoločnosťou OKI už skoro 10 rokov. Firma M & P, 

spol. s r. o., zabezpečuje servis a predaj veľkoformátových 

aj máloformátových tlačiarní OKI.
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