
Az eredeti CMYW nyomtató
A Pro9420WT az OKI fehér toneres (WT) 
nyomtatókból álló portfóliójának része – az 
eredeti nyomtatóválasztéknak, amellyel a 
felhasználók még több célra alkalmazhatják 
az A3-as színes hordozókat, átlátszó filmeket 
és vasalható fóliákat egy egyszerű, könnyen 
alkalmazható és megbízható készüléken, 
amelynek szín- és képminősége tökéletessé teszi 
a következő alkalmazásokra:

•	 	ruházatdekoráció	személyre	
szabása;

•	 	művészeti,	kézműves	és	tervezői	
részlegek;

•	 	csomagolások	és	
csomagolásmakettek;

•	 POS-táblák;
•	 kirakati	grafikák.	

A gyors, megfizethető megoldás a FEHÉRREL 
történő nyomtatáshoz
A nagy felbontású, digitális LED-technológiás 
színes nyomtatás és a fehér festékes 
technológia ötvözésével a Pro9420WT 
sokoldalú hordozóhasználatot biztosít akár 
SRA3-as méretig, 300 g/m² papírtömeg és akár 
1320 mm-es	transzparensek	esetében	is.

A kategóriaelső teljesítmény és a kompakt asztali 
kialakítás lenyűgözően tömör fehér színt és 
élénk színeket biztosít, ami normál esetben csak 
költséges	gyártóberendezésekkel	érhető	el.	

A vállalkozások végre teljes mértékben 
kibontakoztathatják kreatív elképzeléseiket, és 
a	reklámanyagok,	papíráruk,	csomagolások,	
pólók és promóciós termékek kis termelési 
mennyiségben,	házon	belül	kinyomtathatók.

A házon belüli nyomtatás mostantól még több 
lehetőséget rejt magában – bármilyen színben, 
akár fehérrel is nyomtathat
A fehér festék a tervezők, grafikai stúdiók, 
POS-gyártók	és	más	grafikai	alapú	
vállalkozások	számára	újfajta	rugalmasságot	
kínál a nyomtatásban, próbanyomásban és 
előállításban,	lehetővé	téve	számukra,	hogy	
házon belül nyomtassák a szükséges anyagokat, 
amikor	csak	igény	van	rájuk.	

A Pro9420WT számos adathordozóra tömör 
fehér színt nyomtat, és akár más színekre való 
nyomtatásra is használható a sötét hátterekhez 
való,	élénk	vasalható	fóliák	gyártásához.	A	CMYK	
nyomtatás összes hagyományos korlátjának 
eltávolításával a kinyomtatott termék megfelel 
a pólók, reklámanyag-fóliák, kirakati grafikák 
és átlátszó filmek tervezési jellemzőinek, akár 
a	papíráruknak	is	–	a	meghívóktól	a	menükig.	
A Pro9420WT emellett ideális választás a kis 
mennyiségben történő csomagolásgyártáshoz és 
csomagolásmakettek	koncepcióterveihez.

Mindezen	nagyszerű	funkciókat	az	OKI	úttörő	
digitális LED-technológiájának kiemelkedő 
grafikai minőségével kombinálva valódi 
forradalmat élhet meg a nyomtatásban a grafika, 
a	minták	és	az	értékesítő	szektor	terén	egyaránt.

Print Smart, Print OKI!

A professzionális, A3-as, fehér toneres nyomtató 
ruházat dekorálásához, csomagolásokhoz,  
POS-alkalmazásokhoz és kirakati grafikákhoz

Pro9420WT – Műszaki adatok
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Kiegészítők (rendelési számok)
2. és 3. papírtálca 42831303.

Nagy kapacitású adagoló 42831503.
Gépszekrény 09004256.

Memória 256 MB: 01182901; 512 MB: 01182902.

Kellékanyagok (rendelési számok)
Festékkazetták*

(8 000 oldal) Fehér: 44036060.

Festékkazetták*
(15 000 oldal) Cián: 44036027; Bíbor: 44036026; Sárga: 44036025.

Fotohenger**
(10 000 oldal)

Cián: 44035523; Bíbor: 44035522; Sárga: 44035521; 
Fehér: 44035548.

Továbbító szalag
(50 000 oldal) 42931616.

Beégető egység
(50 000 oldal) 42931723.

Használtfesték-tároló
(10 000 kapocs) 01173201.

*Festékkazetta: A4-es oldalak száma 5	%-os	fedettség	mellett.;	**Dob	Nyomtatott	A4-es oldalak 
átlagos száma.
A nyomtatót 7 500	oldal	nyomtatására	elegendő	tonerrel	szállítjuk	a	cián,	sárga	és	bíbor	esetében,	
illetve 8 000	oldalra	elegendő	tonerrel	a	fehér	esetében.		

Nyomtató
Nyomtatási sebesség A4: 31 lap/perc; A3: 16 lap/perc

Első nyomat 
elkészítési ideje 10,5 másodperc

Bemelegedési idő Legfeljebb 85 másodperc a bekapcsolást követően
Processzor sebessége 800	MHz-es	PowerPC	750

Csatlakozás és szoftverek

Csatlakoztathatóság IEEE 1284	kétirányú	párhuzamos,	nagy	sebességű	USB	2.0, 
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	Ethernet

Nyomtatási nyelvek Adobe	PostScript	3

Hálózat és protokollok

Minden	elterjedt	hálózati	protokoll	támogatása	hálózati	kártyán	
keresztül	és	belső	web	szerverrel	a	nyomtató	és	a	hálózati	kártya	
beállításához	és	kezeléséhez.	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,	
WSDPrint,	JetDirect	protokollok.	NetWare	3.x,	4.x,	5.x	és	6 teljes 
NDS	és	NDPS	támogatással:-	támogatott	PServer,	RPrinter,	NDPS	
a	hozzárendelt	OKI	NDPS	Gateway-en	keresztül.	AppleTalk:-	
ELAP,	AARP,	DDP,	AEP,	NBP,	ZIP,	RTMP,	ATP,	PAP.	NetBEUI:-	SMB,	
NetBIOS.	Egyéb:	EAP

Kompatibilitás operációs 
rendszerekkel1

Windows	Vista	(32 bites és 64 bites) / 2000 Workstation 
(SP3 vagy újabb) / 2000	Professional	(SP3	vagy	újabb)	/	Server	
2000	(SP3	vagy	újabb)	/	Advanced	Server	2000	(SP3 vagy 
újabb) /	XP	Professional	(32 bites és 64	bites)	/	XP	Home	/	
Server	2003 (32 bites és 64	bites)	/Server	2008 (32 bites és 
64 bites)	/	Server	2000	(SP4)	+	Citrix	MetaFrame	XP	Presentation	
Server	Feature	4-es	kiadás	/	Server	2003	Standard	Edition	+	
Citrix	MetaFrame	XP	Presentation	Server	Feature	4-es kiadás / 7 
(32 bites és 64	bites);	Mac	OS	X	10.3.9 - 10.6.7 / 10.7.x

Speciális 
hálózatkezelés

és biztonság

IPv6, 802.1x	hitelesítés,	SNMPv3,	SSL/TLS,	MAC-szűrés,	IP-
szűrés,	SMTP-hitel.,	Protokoll	be-/kikapcsolás,	Protokoll	portsz.	
csere

Segédprogramok1 OKI	LPR2,	PS	gammabeállító

Nyomtatási minőség
Felbontás ProQ2400	Multi-level	technológia,	1200	x	600 dpi

Kiegészítők Automatikus	színegyensúly,	automatikus	regisztráció,	
automatikus	papírsúly-érzékelés

Papírkezelés

Papírkapacitás 1. tálca: 530 db 80 g/m²-es lap; 
Többcélú tálca: 230 db 80 g/m²-es lap

Papírtárolási képesség 
opcionális tálcával

2. tálca: 530 db 80 g/m²-es lap; 3. tálca: 530 db 80 g/m²-es lap; 
Nagy kapacitású adagoló: 1590 db 80 g/m²-es lap

Maximális papírkapacitás 2880 db 80 g/m²-es lap

Papírméretek

1., 2. és 3. tálca: A3,	SRA3	(max.	328	x	457 mm), A4, A5, A6; 
Többcélú tálca: A3,	SRA3	(max.	328	x	457 mm), A4, A5, 
A6, Egyedi méret:	Szélesség	79,2–328	mm	Hosszúság	
90–1200 mm; Nagy kapacitású adagoló: A3,	SRA3 
(max. 328 x 457 mm), A4, A5, A6

Papírtömeg 1., 2. és 3. tálca: 64–216 g/m²; Többcélú tálca: 64–300 g/m²; 
Nagy kapacitású adagoló: 64–216 g/m²

Papírkimenet 500 lap nyomtatott oldallal lefelé, 200 lap nyomtatott oldallal 
felfelé

Általános jellemzők
Memória RAM alapkiépítésben: 512	MB;	maximális RAM: 1024	MB

Környezetvédelem

Működési hőmérséklet/páratartalom: 10	°C	–	32	°C	
(17 °C – 27	°C	a	javasolt)	/	20%–80% relatív páratartalom 
(50%–70% relatív páratartalom javasolt)
Tárolási hőmérséklet/páratartalom: -20°C	–	45°C,	
10%–90% RP

Tápellátás Egyfázisú 220–240	V	AC,	frekvencia	50Hz	+/-2	Hz

Energiafogyasztás Jellemző: 780	W;	Max:	1500 W; Készenléti állapot: 200 W; 
Energiatakarékos üzemmód: <33 W

Zajszint Működés közben: Legfeljebb 54 dB(A);	Készenlét: Legfeljebb 
42	dB(A);	Energiatakarékos üzemmód: 28	dB(A)	30	perc	után

Méretek (Ma x Szé x Mé) 471	x	654,5	x	623 mm

Súly3 76 kg

Garancia 1 év

Termék rendelési szám Pro9420WT: 44043534.

Kellékanyag-információk:	A	nyomtató	védelme	és	a	teljes	értékű	működéséből	származó	előnyök	érdekében	a	típust	úgy	tervezték,	hogy	csak	eredeti	OKI	
festékkazettákkal	működjön.	Ezeken	OKI	márkajelzés	található.	Más	festékkazetták	használata	esetén,	még	akkor	is,	ha	azokat	„kompatibilisként”	kínálják,	
teljes	üzemképtelenség	is	előfordulhat,	de	egyéb	esetben	is	romolhat	a	nyomtatás	teljesítménye	és	minősége.

1 A legújabb illesztőprogramokkal és a támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatban tájékozódjon az OKI helyi honlapján; 
2 Csak	Windows	rendszerekre;	3 Minden	kellékanyaggal	együtt

Pro9420WT – színes nyomtató

Betűtípusok
Nyomtató-betűtípusok 136	Adobe	PostScript	Type	1	betűtípus
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