
Pro6410 NeonColor – Műszaki adatok

A professzionális A4-es neonnyomtató ruházathoz, 
dekorációhoz, tervezéshez, POS-megoldásokhoz 
és oktatási anyagokhoz

Pro6410 NeonColor – új dimenziót ad a színes 
nyomtatásnak
Képzelje el, milyen lenne, ha képes lenne 
korlátozások nélkül, házon belül megoldani 
a képnyomtatást a hagyományos CMY 
színspektrumban. Az OKI úttörő Pro6410 
NeonColor nyomtatójával szuperélénk, 
fluoreszkáló színeket nyomtathat szinte bármire, 
így elősegítheti vállalkozása növekedését, és 
új, jövedelmező bevételi forrásokra tehet szert 
azáltal, hogy a következőket kínálja ügyfelei 
számára:

•	 ruházat-	és	termékdekoráció;
•	 tárgyak	személyre	szabása;
•	 csomagolás	és	próbanyomatok;
•	 POS	és	feliratozás;
•	 oktatás.

Neonszínek – a technológiai újítás
Az egyedi, fekete és fehér közötti gyors 
cserét	biztosító	festékkazetta-technológiának	
köszönhetően a Pro6410 NeonColor készülékkel 
sötét és világos háttereken egyaránt könnyen 
elérhető a lenyűgöző fluoreszkáló hatás.

Ezzel az egyedülálló megközelítéssel ráadásul 
biztonsági jelzésként is használhatja az OKI 
fehér	neonfestékét,	amely	csak	UV-fényben	
végzett ellenőrzés esetén válik láthatóvá, illetve 
fehér háttérként is alkalmazhatja a sötét színű 
anyagokra végzett transzferáláshoz.

A kiskereskedelmi szektor számára ez a tökéletes 
nyomtató,	amellyel	több	ügyfelet	csalogathat	
be az ajtaján. Hozzon létre lenyűgöző hatásokat 
neonszínekkel, és tegye vonzóbbá a napi 
ajánlatokat.	A	neonszíneket	alkalmazó,	csábító	
feliratozás,	POS-táblák	és	kirakati	grafikák	
biztosan felkeltik a vásárlók érdeklődését, és 
növelik az eladásokat.

A	nagy	felbontású,	digitális	LED-technológiás	
színes	nyomtatás	és	a	neonfestékes	technológia	
ötvözésével a Pro6410 NeonColor készülékkel 
sokféle, legfeljebb A4-es	méretű	hordozót,	akár	
250	g/m²-es	papírtömeget	és	költséghatékony	
nyomtatást használhat számos olyan alkalmazás 
esetében, amelynél korábban költséges 
próbanyomatokra vagy kézi nyomtatási 
technológiákra	volt	szükség.	

A házon belüli nyomtatás mostantól még több 
lehetőséget rejt magában – merészen élénk, 
fluoreszkáló színekben

A páratlan Pro6410 NeonColor készülék új szintre 
emeli	a	különleges	nyomtatási	technológiákat,	
ráadásul olyan egyszerű és könnyen használható 
módon,	amely	szupergyors	ROI-t	biztosít.	
A	nyomtató	egyedülálló	funkciói	szemet	
gyönyörködtető dimenziókat adnak a 
hagyományos grafikáknak, így minden 
terméktípus esetében személyre szabott 
mintákat tesznek lehetővé. 
Az	innovatív	neonszínek	UV-fény	alatt	szemlélve	
lenyűgöző hatást biztosítanak, míg a 3D-s	
szemüveg érdekes új dimenziót ad a neonszínű 
képekhez. A transzparensek, jegyek és 
eladáshelyi reklámok mind színektől vibrálóak, 
míg	az	élénk	árnyalatok	élettel	töltik	meg	a	póló-	
és	ruházatdekorációkat.	
Ha	mindezen	nagyszerű	funkciókat	az	OKI	úttörő	
digitális	LED-technológiájának	kiemelkedő	
grafikai	minőségével	és	többfunkciós	
kellékanyagokkal kombináljuk, egyértelművé 
válik, hogy valódi forradalmat élünk meg 
a nyomtatásban a grafika, a minták és az 
értékesítő szektor terén egyaránt.
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Kiegészítők (rendelési számok)
Második papírtálca 44274502.

Harmadik papírtálca 44274502.
Gépszekrény 01219302.

Memória 256 MB: 01182907;	512 MB: 01182908.

Nyomtató
Nyomtatási sebesség A4: 34	lap/perc

Első nyomat 
elkészítési ideje 9	másodperc

Bemelegedési idő Legfeljebb 60	másodperc	a	bekapcsolástól	számítva,	illetve	
35 másodperc	energiatakarékos	üzemmódból

Processzor sebessége 533 MHz

Csatlakozás és szoftverek
Csatlakoztathatóság Nagysebességű	USB,	10/100-TX	Ethernet

Nyomtatási nyelvek PostScript	3	emuláció

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.	NetBIOSoverTCP,	NetWare	3.x, 
4.x, 5.x és 6	teljes	NDS	NDPS	támogatással:-	PServer,	RPrinter,	
NDPS	hozzárendelt	OKI	NDPS	Gatewayen	keresztül.	AppleTalk:-	
ELAP,	AARP,	DDP,	AEP,	NBP,	ZIP,	RTMP,	ATP,	PAP.	NetBEUI:-	SMB,	
NetBIOS.	Egyéb:	EAP

Kompatibilitás operációs 
rendszerekkel1

Windows	XP	Home	/	XP	Professional	(32 bit és 64	bit)	/	Server	
2003	(32 bit és 64	bit)	/	Server	2008	(32 bit és 64	bit)	/	
Server	2008 R2	(64	bit)	/Vista	(32 bit és 64	bit)	/	7	(32 bit és 
64 bit);	Mac	OS	X	10.8.5-től	10.11-ig

Speciális 
hálózatkezelés

és biztonság

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

Segédprogramok1 OKI LPR2,	Gamma	Utility	segédprogram

Nyomtatási minőség
Felbontás ProQ2400	többszintű	technológia,	1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

Kiegészítők Automatikus színegyensúly

Papírkezelés

Papírkapacitás 1. tálca: 300 db 80 g/m²-es	lap;	
Többcélú tálca: 100 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

Maximális 
papírkapacitás 1360 db 80 g/m²-es	lap

Papírméretek
1., 2. és 3. tálca: A4, A5,	B5;	Többcélú tálca: A4, A5,	B5, A6;	
10 boríték	(Com-9,	Com-10,	DL,	Monarch,	C5);	címke	(Avery	7162, 
7664, 7666);	egyedi	méret	(legfeljebb	1320 mm hosszúságig, 
akár	transzparensek	is)

Papírtömeg 1., 2. és 3. tálca: 64–220 g/m²;	Többcélú tálca: 64–250 g/m² 

Papírkimenet 250 db lap nyomtatott oldallal lefelé, 100 db lap nyomtatott 
oldallal	felfelé	(80	g/m²)

Általános jellemzők
Memória RAM alapkiépítésben: 256	MB;	maximális RAM: 768	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: -10 °C – 43 °C, 
10%–90% RP

Tápellátás Egyfázisú 220-240	V	váltakozó	áram,	50/60Hz	+/-	2%	frekvencia

Energiafogyasztás Jellemző: 600	W; Max: 1300	W; Készenléti állapot: 100	W; 
Energiatakarékos üzemmód: <15	W; Alvó üzemmód: 1,2	W

Zajszint Működés közben: 54	dB(A); Készenléti állapot: 37	dB(A); 
Energiatakarékos üzemmód: Háttérzajszint

Méretek (Ma x Szé x Mé) 340 x 435 x 546 mm

Súly3 26 kg
Garancia 1 év

Termék rendelési szám Pro6410 NeonColor: 44205344.

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.

Pro6410 NeonColor – színes nyomtató

Kellékanyagok (rendelési számok)
Festékkazetta*

(4000 oldal) Fehér: 46298004.

Festékkazetta*
(6000 oldal) Cián: 46298003; Bíbor: 46298002; Sárga: 46298001.

Festékkazetták**
(6000 oldal) Fekete: 46298005.

Továbbító szalag
(30 000 oldal) 44341902.

Beégető egység
(30 000 oldal) 44289103.

*Festékkazetták:	A4-es	oldalak	száma	5%-os	fedettség	mellett;	**A	nyomtatót	3000 oldal 
nyomtatására	elegendő	tonerrel	szállítjuk	a	neoncián,	neonsárga	és	neonbíbor	esetében,	illetve	
2000 oldalra elegendő tonerrel a fehér esetében.

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