
Parametry techniczne drukarki Pro9542dn

OKI wznosi GraphicArts na nowy poziom dzięki 
drukarce Pro9542dn, która zapewnia 
doskonałą jakość druku, większą szybkość 
drukowania, niższe koszty eksploatacji, pełną 
elastyczność obsługi nośników oraz unikalną 
opcję drukowania z piątym kolorem. Teraz 
możesz drukować na żądanie, wykorzystując 
pełną gamę kolorów dodatkowych – w tym 
kolor biały na ciemnym tle. 

Drukarka Pro9542dn jest także w pełni 
kompatybilna z serwerem EFI Fiery XF 5.0, 
który umożliwia zaawansowane zarządzanie 
kolorami, w tym białym i kolorami procesowymi, 
optymalizując głębię kolorów i jakość druku.

Pierwsza w druku LED – CMYK + kolor biały
Pro9542dn to przystępna cenowo, wyjątkowa 
drukarka wysokiej rozdzielczości, która 
umożliwia nie tylko drukowanie w pełnym 
zakresie kolorów procesowych, ale z użyciem 
koloru białego.

 < Druk w pełnej gamie kolorów CMYK

< Teraz dodatkowy kolor dodatkowy – biały do 
drukowania na ciemniejszych nośnikach

 < Oszałamiające, wyraźne kolory drukowane na 
ciemnych lub przezroczystych materiałach

Oszałamiające kolory w wysokiej rozdzielczości
Drukarka Pro9542dn wykorzystuje cyfrową 
technologię LED firmy OKI oraz wielopoziomową 
technologię druku ProQ, aby zapewniać 
najostrzejsze i najbardziej żywe kolory.

 < Doskonała rozdzielczość druku 1200 × 1200 dpi

 < Wielopoziomowa technologia druku ProQ 
ożywiająca kolory na wydrukach

 < Pełna kompatybilność z serwerem EFI Fiery ® 
XF – zaawansowane zarządzanie kolorami

Niski koszt posiadania
Drukarka Pro9542dn zapewnia znaczne 
oszczędności w porównaniu z innymi drukarkami, 
łącząc bardzo konkurencyjną cenę z wyjątkowo 
wysoką wydajnością pojemników z tonerem, 
zwłaszcza, gdy konieczny jest wysoki stopień 
pokrycia i wysoka jakość.

< konkurencyjna cena 

 < Mniejsze koszty operacyjne dzięki wyjątkowo 
wysokiej wydajności pojemników z tonerem i 
bębnów 

< Oddzielne tonery i bębny  

 < Efektywność energetyczna pozwala 
zmniejszyć zużycie energii

Technologia, której możesz zaufać
Oferując najwyższą szybkość drukowania na 
rynku, drukarka Pro9542dn zapewnia możliwość 
szybszego niskonakładowego druku na żądanie.

 < Czas pierwszego wydruku poniżej 8 sekund

 < Szybkość druku A3: 28 str./min w kolorze/
czerni (do 50 str./min w kolorze/czerni dla 
formatu A4)

 < 2 GB RAM i procesor 1,2 GHz umożliwiają 
szybkie przetwarzanie

Elastyczność obsługi nośników przewyższająca 
inne rozwiązania
Drukarka Pro9542dn przewyższa konkurencję 
pod względem elastyczności obsługi nośników 
oraz możliwości samodzielnego druku na 
szerokiej gamie nośników.

 < Obsługa najdłuższego papieru: od A6 do 
SRA3 i banerów o długości do 1,3 m

 < Jednostronny druk na papierze o gramaturze 
do 360 g/m2 (dwustronny do 320 g/m2) 

 < Druk dwustronny w standardzie

 < Możliwość drukowania na szerokiej gamie 
nośników, w tym na błyszczącym papierze, 
folii, papierze transferowym, papierze 
wodoodpornym i innych

 < Podajnik na 530 arkuszy w standardzie, do 
2950 arkuszy z opcjonalnymi podajnikami

 < Solidny podajnik wielofunkcyjny na 
300 arkuszy dla zapewnienia większej 
elastyczności

Drukarka kolorowa A3 z białym kolorem 
dodatkowym, idealna do wydruków
na ciemniejszych nośnikach

A3/A4 a

Druk w kolorze/czarno-biały a

Druk w formacie A6 do 1321 mm i gramaturze do 360 g/m² a

Biały kolor dodatkowywy do drukowania na ciemniejszych nośnikach        a 

1-30+ użytkowników                       a






