Tarratulostuksen uusi aikakausi alkaa
Pro Series -tarratulostin vie luovuutesi seuraavalle
tasolle, sillä nyt voit tulostaa ammattitasoisia tarroja
nelivärisenä (Pro1040) tai viisivärisenä (Pro1050) useille
erilaisille kapeille materiaaleille. Voit houkutella
uusia asiakkaita ja saada lisätuottoja tarjoamalla
on-demand-palveluna lyhyitä tarratulostussarjoja.

Uudenlainen väriulottuvuus
tarratulostukseen
Viides väri tai CMYK+1 lisäävät tarrojen suunnittelun
mahdollisuuksia. Läpinäkyvän tai värillisen materiaalin
käyttöä helpottaa valkoisen taustakuvan tulostus
CMYK-kuvan alle. Tulostetut tarrat erottuvat edukseen ja
varmistavat, että viesti menee perille.

Monipuolisia ja näyttäviä tarratulosteita
Huippuluokan materiaalin käsittelyn ansiosta
tulostaminen erilaisille materiaaleille, kuten
tekstuureille, PE-, PP- ja PET-muoveille sekä
valkoiselle, läpinäkymättömälle ja väriselle alustalle,
on ennennäkemättömän helppoa. Pro Series
-tulostimella voit tulostaa uudenlaisille materiaaleille,
joita perinteiset mustesuihkutulostimet eivät
tue, joten tekniikka ei enää estä luovien ideoiden
toteuttamista. Voit tulostaa tarroja ulkokäyttöön
ja kylmätiloihin sekä elintarvikkeisiin ja kodin
tavaroihin.

Tarratulostus tuottavana
on-demand-palveluna
Helppokäyttöinen Pro Series -tarratulostimen joustavien
kokoonpanoasetuksien ansiosta voit tulostaa itse tarroja,
jotka aiemmin olet hankkinut toiselta palveluntarjoajalta.
Uusien tulostustöiden määrittäminen sujuu hetkessä.
Voit tulostaa samalla laitteella sekä päällystetyille että
päällystämättömille materiaaleille ja jopa synteettisille
materiaaleille. OKIn uudet Pro Series -tulostimet ovat
ihanteellinen ratkaisu lyhyiden ja keskipitkien sarjojen
tuottamiseen.

Kulutusta, kosteutta ja UV-säteilyä kestäviä
tarroja
Pro Series -tarratulostimella voidaan tulostaa kulutusta,
UV-säteilyä ja kosteutta (ja jopa veteen upottamista)
kestäviä tarroja. Erinomainen ratkaisu kemianteollisuuden
tarratulostukseen.

Tee ideoistasi totta STICK

Tekniset tiedot – Pro1040 ja Pro1050*

Teknisten tietojen
yhteenveto

Pro1040 & Pro1050

Väriasetukset

Pro1040 (CMYK) ja Pro1050 (CMYK + valkoinen)

Tulostusnopeus

6 tuumaa sekunnissa (enint.)

Rullan mitat

Halkaisija enintään 200 mm (8 tuumaa), ytimen koko 3 tuumaa

Tuetut materiaalityypit**

Tavallinen/tekstuuri/päällystetty, PE-, PET- ja PP-muovit, sis. kosteutta, kylmää, UV-säteilyä kestävät tarrat teollisuuden
tarpeisiin

Materiaalin leveys

Rullapaperi: 29,4 mm – 130 mm (ohjaimen kanssa)

Tulostusleveys

Rullapaperi: 25,4 mm – 125,76 mm

Tulostuspituus

Tarran pituus: 12,7 mm – 1320,8 mm

Materiaalin paksuus

0,076 – 0,25 mm

Laajennukset

Automaattinen väritasapaino, automaattinen värien rekisteröinti, automaattinen materiaalin leveyden tunnistus

Tarkkuus

True 1200 x 1200 dpi

Ohjauspaneeli

Värinäyttö 480 x 272 pikseliä

Tulostimen kielet

PCL5c/PCL6 (PCLXL) /Adobe PS3*** Direct PDF Printing (PDF 1.7)

Liitännät

High Speed USB 2.0, Network 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Virrankulutus

Yksivaiheinen 220-240 V (AC). Enintään (huippu) 930 W, normaalikäyttö 410 W, valmiustila 27 W, virransäästötila 25 W

Mitat (K x L x S)

451 x 1049 x 341 mm (mukana aukirullaaja)

Paino

60 kg (mukana aukirullaaja)

Kolmansien osapuolien
lisävarusteet

Auki- ja takaisinrullaus, matriisin poisto, alusta ja laajennusosa

*Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
**Materiaaliluettelo saatavana (kaikki materiaalit kannattaa testata ennen suuremman erän tilaamista).
***Saatavana vuonna 2018 tuotejulkaisun jälkeen.
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