
Съвместим с BS5609 (стандарт за етикети върху 
опаковки, съдържащи опасни химикали)
Устойчивост на печата при:
Вода и влага
Омасляване
Високи температури
UV лъчи

Гланцирана хартия (glossy)
Текстурирана хартия (textured)
Гладка хартия (smooth)
Хартия без покритие (uncoated)

Кажете „да“ на 5-цветния печат на етикети върху водоустойчиви и 
синтетични етикети, както и такива с метален ефект с принтера OKI 
Pro1050 (CMYK+White). Възползвайте се от голямото разнообразие на 
медии, съвместими с етикетния принтер на OKI.

Разгърнете пълния си потенциал
С OKI Pro1050 можете да печатате висококачествени и издръжливи 
етикети на конкурентна цена. А бялата подложка Ви дава пъстри и живи 
цветове на дизайните. Можете да отпечатвате от 1 до 10 000 етикета, 
без ограничение в минималните количества.

Разширете хоризонта си с нови 
възможности за Вашия бизнес
Ето и някои сектори, които вече ползват 
5-цветния принтер на OKI Pro1050:

Храни
Напитки
Промишлено и химическо производство
Здравеопазване
Козметика
Логистика
Производство в земеделието
Печатни и рекламни агенци

Етикети, издръжащи на влага, ниски 
температури и UV лъчи

OKI Pro1050 произвежда висококачествени и издръжливи 
етикети, които удовлетворяват нуждите на производители и 
клиенти.

Лесна настройка, минимално обучение, 
без стрес...

Издръжливо устройство с лесна поддръжка
Улесняване на работните процеси с roll-to-cut или roll rewinding
Бърза настройка за печат на нов етикет само за няколко минути
Лесно отпечатване на променливи данни
Лесни за използване драйвъри и хардуер
Печатате само това, от което се нуждаете и минимизирате 
разхищението на етикети

Разнообразие от медии за професионален печат на етикети
Възможност за печат на разнообразни медии, включително хартия и 
синтетично фолио
Печат на етикети за употреба на открито, за хладилни помещения, за храни, 
напитки и домакински стоки
Етикетите могат да бъдат отпечатани без рязане (цяла отпечатна ролка) или 
всеки етикет да бъде отрязан след отпечатването му
Създавайте сложни дизайни и пъстри изображения върху прозрачни или 
цветни медии, използвайки бяла подложка

Медии, върху които можете да печатате 
Хартия Полиетилен (PE)

Полиестър (PET)
Полипропилен (PP) 




