
Ontdek de extra creatieve 
mogelijkheden

OKI grafische kleurenprinters

Wie aan OKI printers denkt, denkt misschien eerst 
aan de robuuste matrixprinters of LED-printers voor 
kantooromgevingen van het Japanse merk. Minder  
bekend tot nu toe zijn de grafische oplossingen van 
het merk. ‘Die markt gaan we verder ontwikkelen’, 
zegt Frank Pelkmans, verantwoordelijk voor business 
development graphic arts in de Benelux. ‘OKI heeft 
een aantal unieke printers in zijn portfolio, waarmee 
de grafische sector veel geld kan verdienen.’

Frank Pelkmans: ‘OKI richt zich steeds meer op industrieel 
printen. De overname van Seiko grootformaat printers in 
2015 is daarvan een concrete invulling. Maar we hebben 
ook grafische kleuren vellenprinters in ons programma. Dat 
zijn printers voor “light production print”. In dat segment 
onderscheidt OKI zich van alle andere printermerken met de 
Pro9541dn en Pro9542dn. Beide A3+ printers zijn uitge-
voerd met vijf kleuren, met als grote verschil de volgorde.  
Bij de OKI Pro9541dn is wit de zogeheten vijfde kleur, bij de 

Pro9542dn is de volgorde WCMYK. Precies omgekeerd dus. 
Beide printers zijn absoluut uniek in dit prijssegment!’

Extra creatieve mogelijkheden
Met de OKI Pro9542dn is het mogelijk om donkere en 
transparante media te printen, door wit als een dekkleur te 
gebruiken. Dat creëert tal van extra en vooral creatieve mo-
gelijkheden. Alle kleuren worden in één procesgang geprint. 
Dat levert een haarscherpe registratie en afdrukkwaliteit 
op. De OKI Pro9542dn is vooral geschikt voor grafimedia 
bedrijven die hun klanten creatief ‘iets extra’s’ willen bieden. 
Een onderscheidende verpakking, uitnodiging, rouwdruk-
werk geprint met witte tekst op donkere ondergrond of 
visitekaartjes bijvoorbeeld. Met de OKI Pro9542dn kan een 
breed scala aan media tot 360-grams geprint worden.

Wit of Clear
De OKI Pro9541dn is vergelijkbaar met de OKI Pro9542dn, 
alleen is wit hier de laatste kleur die aangebracht wordt. 
Daardoor is het mogelijk een printbeeld full color gespiegeld 
op de achterzijde van een transparante drager te printen 
met wit erachter. Deze toepassing is vooral interessant voor 
packaging designbureau’s voor bijvoorbeeld mock-ups of 
labels. Ook kan de witte toner eenvoudig worden vervangen 
door een glossy toner voor het aanbrengen van spotvernis of 
overall glanslaag. Beide OKI-printers uit de Pro9000-serie 
zijn zeer geschikt voor full color printproducties in kleinere 
oplagen, vanaf formaat A6 tot en met A3+ en ook envelop-
pen. Beide vijfkleurenprinters maken gebruik van de door 
OKI ontwikkelde digitale LED-printtechnologie. Dat levert 
een superieure en ongeëvenaarde afdrukkwaliteit op.

OKI-printers vinden hun weg naar de drukkerijen en ont-
werpbureaus via geautoriseerde dealers. In Nederland zijn 
dat: d&b grafische techniek (www.denb.nl) en PrinterXpert 
(www.printerxpert.nl).

De grafische printers van  
OKI zijn geschikt voor een 
breed scala aan toepassingen.
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