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Az OKI úttörő neon toneres nyomtatója új bevételi forrásokat nyithat a kreatív ügynökségek és
nyomdai vállalatok számára, akik ezentúl fluoreszkáló színekben is gyárthatnak különféle,
egyedi marketinganyagokat. A készüléket az OKI – számos egyéb megoldása mellett – a
düsseldorfi Drupa 2016 szakvásáron mutatja be a szélesebb közönségnek május 31. és június
10. között.

Lenyűgöző neonszínek bármilyen felületen
Az OKI Pro6410 NeonColor nyomtatójával kiemelkedően látványos, rikító színekkel bővül a
házon belüli nyomtatási lehetőségek tárháza. Az A4 méretű neon toneres készülék
forradalmasítja a transzfernyomtatást: használatával a ruházati termékektől kezdve a
csomagolásokon át az eladáshelyi reklámhordozókig szinte bármilyen eszköz és felület
dekorálható a hagyományos nyomdai alapszíneken kívüli tartományban, kiegészítőként pedig
neonfehér toner is elérhető hozzá.

A professzionális, költséghatékony nyomtatási eljárás nappali fényben is rendkívül élénk
árnyalatokat eredményez, UV fény alatt pedig fluoreszkáló neonszínben játszanak a nyomatok,
amelyek sötét és világos hátterekre egyaránt felvihetők. Így különböző biztonsági jelzésekkel is
elláthatók a felületek, ami megnehezíti a hamisítást. A neonnyomtató 250 g/m2 vastagságú
nyomathordozókat és akár 1.320 mm hosszú bannermédiát is képes kezelni.

A készülék egyedi technológiáját kihasználva a nyomdák, grafikai ügynökségek és kreatív
vállalkozások személyre szabott ajándéktárgyak, üzlethelyiségekben használható bannerek,
fóliák, öntapadós matricák vagy éppen karszalagok, fesztiválbelépők gyártásával bővíthetik
szolgáltatáskínálatukat új bevételi forrásokat teremtve ezáltal.

Drupa 2016: jövőbe mutató technológiák
A Pro6410 NeonColor elsőként a Drupa 2016 nyomdaipari szakkiállításon mutatkozik be
szélesebb közönség előtt. Az eseményt május 31. és június 10. között rendezik meg
Düsseldorfban, ahol a legmodernebb nyomtatási technológiákat ismerhetik meg testközelből a
résztvevők. A neon toneres nyomtató mellett az OKI további, innovatív készülékeivel és egyedi
nyomtatási megoldásaival is találkozhatnak az érdeklődők.
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Az OKI standján kiállított termékek között kipróbálhatók a költséghatékony kreatív nyomtatás
és ajándékgyártás terén szintén jeleskedő
Pro7411WT és Pro9420WT
fehér toneres, valamint a
Pro9541
és
Pro9542
öttoneres, díjnyertes nyomtatók is, amelyek segítségével számos különféle színes
nyomathordozóra készíthető tartós fehér nyomat, illetve fehér alulnyomás, ami még élénkebb
és élethűbb színeket eredményez.

A stand látogatói az igazán nagyszabású ötletek megvalósításában segítséget nyújtó, széles
formátumú nyomtatókkal is találkozhatnak, amelyek az akár igazán nagy méretű
designanyagok, így autómatricák, standdekorációk vagy padlógrafikák gyártására is ideális
készülékek.
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