
Xuất hiện màu thứ 5 trên nhãn in
 

Hãy in nhãn đa dạng và ấn tượng

 

 là một thị trường tiềm năng
In nhãn số lượng vừa và nhỏ

Xu hướng in nhãn linh hoạt

Giải pháp tuyệt vời cho in NHÃN

In nhãn đặc biệt kháng nước,
chống thấm và tia cực tím

Máy in nhãn OKI PRO 10 đưa sự linh hoạt và sáng tạo lên 
một đẳng cấp cao, gồm hai dòng máy in cuộn bốn màu 
(Pro1040) và năm màu (Pro1050). Hướng đến nhu cầu in 
nhãn màu nhanh chóng, chuyên nghiệp và đa dạng cho nhà 
in, mở ra cơ hội làm dịch vụ in nhãn nhanh với số lượng nhỏ, 
giúp nhà in tăng thêm thu nhập và tiếp cận nhiều khách 
hàng mới.

Sử dụng công nghệ LED kỹ thuật số cũng với mực in khô, 
nhà in có thể lựa chọn máy in 5 màu CMYK+W (Pro1050) 
cho phép sáng tạo hơn trong thiết kế, in được trên các loại 
nhãn trong suốt hoặc nhãn màu một cách đơn giản nhờ có 
màu trắng làm nền dưới hình ảnh. Mang lại sự nổi bật, độc 
đáo trên nhãn in cũng như bảo đảm nội dung bạn muốn 
truyền tải luôn rõ ràng.

Với khả năng xử lý chất liệu vô song, bạn có thể 
in trên đa dạng các loại chất liệu, vì thế đừng 
ngần ngại lựa chọn giấy mỹ thuật texture, giấy 
nhựa tổng hợp, label trắng, trong, mờ hoặc có 
màu nền. OKI PRO SERIES có thể dễ dàng xử lý 
các loại vật liệu mới này, điều mà các loại máy in 
phun chưa làm được. Nhờ đó, nhà in có thể tự 
tin đảm nhận các ý tưởng sáng tạo và các loại 
yêu cầu phức tạp từ khách hàng. Cho dù dán 
nhãn in ở điều kiện nào: ngoài trời, tủ đông, 
kho lạnh, đồ uống hoặc đồ gia dụng, chất lượng 
in ấn của PRO SERIES vẫn được bảo đảm

Mọi sản phẩm đều cần được dán nhãn, vì thế đừng bỏ 
qua dịch vụ in nhãn theo yêu cầu, tiếp nhận những đơn 
hàng nhỏ sẽ giúp bạn mở rộng khách hàng và có cơ hội 
nhận được những đơn đặt hàng lớn hơn. OKI PRO SERIES 
có khả năng in linh hoạt, vận hành đơn giản, thiết lập công 
việc chỉ trong một vài phút và có thể sử dụng một máy in 
cho nhiều công việc. OKI PRO SERIES là dòng máy lý 
tưởng cho dịch vụ in nhãn vừa và nhỏ.

Bản in từ máy in nhãn PRO SERIES đã được thử 
nghiệm chống nước, rất bền và kháng được cả 
tia UV, rất lý tưởng để sản xuất nhãn cho hóa 
chất công nghiệp và theo dõi tài sản.



© Copyright 2019 OKI EUROPE LTD. OKI Europe is a company registered in England under company number 02203086,  
its registered office being Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, UK. OKI EUROPE LTD is part of the Oki Electric group of companies. 
Specifications subject to change without notice. All trademarks acknowledged. Version 1.11/2018.

Thông số máy in Pro1040 & Pro1050
Pro1040 & Pro1050 

Số lượng màu cơ bản
Tóm tắt thông số

Pro1040 (CMYK) & Pro1050 (CMYK + W)

Loại giấy Giấy thường, phim, nhãn giấy thường, nhãn giấy bóng, nhãn giấy nhựa tổng hợp, nhãn PET

Chiều rộng giấy Cuộn giấy: 25,44mm (1.0”) – 130mm (5,1”) đã bao gồm lề

Độ dày nhãn 0.076 - 0.250mm

Độ dài nhãn 12.7mm (0.5") - 1320.8mm (52")

Chiều rộng in 21.16mm(0.83") - 125.76(4.95")  
Nhận biết giấy Dấu màu đen (Ở mặt sau của giấy), khoảng cách, không có

Định dạng đầu vào Cuộn 
Kích thước cuộn Đường kính ngoài/ Đường kính trong tối đa Φ 203,2mm ( Φ 8”)/ Φ76.2mm ( Φ 3”)

Hướng giấy cuộn  Mặt ngửa, mặt úp

Chừa lề tối thiểu Trên: 2,12mm, Dưới: 2,12mm, Trái: 2,12mm, Phải: 2,12mm

Độ chính xác in/cắt Dọc : ±0,5mm, Ngang ±0,5mm / Ngang ±0,5mm

Chiều dài cắt Tối thiểu 101,6mm

Độ phân giải 1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi

Tốc độ in Tối đa 152,4mm/giây (6ips)

Kết nối Mạng 1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T, USB 2.0 tốc độ cao

Giao thức TCP / IP, NBT, IEEE802.1X

Ngôn ngữ in Adobe PostScript 3, PCL 5c emulation, PCL 6 (XL) emulation

Hệ điều hành
Windows 10, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2,  
Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, 
Windows Server 2016,  Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64  

Bộ xử lý ARM 1.2 GH Z

RAM (Tiêu chuẩn/ Tối đa) 2 GB / 2 GB

Ổ cứng 250 GB

Phông chữ 136 phông chữ Adobe PostScript, 81 phông chữ PCL có thể mở rộng, 4 phông chữ bitmap

Bộ cắt tự động Lưỡi dao quay

Kích thước (R&D&C) 1040(W) x 477(D) x 441(H)mm   

Trọng lượng (Bao gồm phụ kiện) Khoảng 61Kg (Pro1040)/ 62Kg (Pro1050)

Môi trường Hoạt động: 10 - 300C, 20 – 70 %RH, Lưu trữ: 10 – 430C, 10 – 90 %RH, khô ráo

Nguồn điện Một pha 230V AC +/- 10%, 50/60Hz +/- 2%

Công suất Khi hoạt động: Tối đa 1,200 W/ Trung bình 720W, Chế độ nghỉ: 27W, Tiết kiệm điện: 25W

Chứng nhận an toàn & bảo vệ môi trường Dấu CE, GS, WEEE và RoHS2 + REACH

Tuổi thọ mực và trống từ (CMYK) 9,000 trang (Độ phủ 20% trang A6 mỗi màu)

Tuổi thọ mực và trống từ (W) 4,500 trang (Độ phủ 20% trang A6)

Tuổi thọ băng chuyền4 / Lô sấy5 150,000 trang (Tương đương khoảng cách 44 Km)

Tuổi thọ hộp mực thải 25,000 trang độ phủ trung bình 20% CMYK

Tuổi thọ máy in Hoạt động khoảng cách 500 Km hoặc 5 năm

Phụ kiện đi kèm Hướng dẫn sử dụng, cáp nguồn, DVD-ROM (Phần mềm và driver) ®
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Thân thiện với môi trường

Biểu tượng lá xanh của OKI có thể thấy 
được trên mọi sản phẩm và bao bì, thể hiện 

toàn bộ cam kết của chúng tôi đối với quá trình thu 
gom, tái chế và bảo vệ môi trường.

Mực in độ nét cao (Mực HD)

Mực in độ nét cao là công nghệ độc nhất 
trên thị trường được OKI sở hữu bản quyền 

phần cứng và phần mềm. Kết hợp với nhau tạo nên 
giải pháp in màu đơn giản, thông minh và đem lại bản 
in hoàn hảo.

1  
2 Tất cả chất liệu giấy nên được thử nghiệm trước khi đặt hàng số lượng lớn

Được chứng nhận khi sản phẩm ra đời năm 2019
Tuổi thọ trung bình được tính trên 3 nhãn A6 cho 1 lần in
Tuổi thọ trung bình được tính trên 50 nhãn A6 cho 1 lần in

Đặc điểm kỹ thuật có thể được thay đổi mà không thông báo trước.
 

3  
4

5

OKI đã đi tiên phong và phát triển công 
nghệ máy in LED trong hơn 20 năm. Sự đổi 

mới này mang đến một thời kỳ in ấn với độ nét cao cho 
những bản in chính xác và nổi bật hơn. Nhờ vào công 
nghệ LED, máy in OKI trở nên nhỏ gọn, thân thiện với 
môi trường và tiết kiệm năng lượng, sử dụng ít nguyên 
liệu hơn trong quá trình sản xuất và tiêu thụ điện năng. 

Tiên phong công nghệ LED hơn 20 năm Oki Data (Singapore) Pte Ltd.
Malaysia Rep Office
Suite 21.03, 21st Floor
Menara IGB, Mid Valley City
59200 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel: (03) 2287 1177
Fax: (03) 2287 1166 
www.oki.com.my




