
A impressora de etiquetas LED OKI Pro1050 oferece uma nova 
flexibilidade para a impressão de etiquetas a cores para tira-
gens médias a grandes. Com a opção exclusiva da quinta cor  
“Branco”, a Pro1050 leva a criatividade a um novo nível. 
Etiquetas transparentes ou de cores deixaram de ser um pro-
blema! 

Baseada na tecnologia de impressão electrográfica digital full-color 
com cinco LEDs, a Pro1050 imprime rolos completos de etiquetas 
que podem ser rebobinadas ou cortadas automaticamente em 
folhas soltas. Juntamente com os consumíveis certificados pela 
DTM, as suas etiquetas ficam altamente resistentes à água e aos raios 
UV, para além de apresentarem uma excelente qualidade visual.

A Pro1050 configura-se em poucos minutos e requer o mínimo 
de formação. Para simplificar a instalação, a DTM Print oferece 
uma solução completa All-in-One-PC, para um funcionamento 
ininterrupto de 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Impressora de etiquetas de cinco cores 
OKI Pro1050 
Impressão na sua empresa, à medida e com uma nova dimensão de cores.

Com a Pro1050 está a chegar uma nova era da impressão de 
etiquetas flexíveis. 

Imprima apenas uma ou milhares de etiquetas, conforme as suas 
necessidades, com dados idênticos ou variáveis em cada etiqueta. 
Abra novos mercados e deixe o seu negócio crescer com mais 
clientes e com etiquetas que se destacam. 

http://dtm-print.eu/
http://dtm-print.eu/en/pages/oki-pro1050.html


Especificações técnicas
Método de impressão: Electrofotografia a cores com cinco  
 motores de impressão LED separados  
 (CMYK + W)

Resolução: 1200 x 1200 dpi

Velocidade máxima de  152,4 mm/s (6 ips) 
impressão: 

Largura de impressão:  21,16 - 121,76 mm (0,976” - 4,937”) 
 (mais a margem mínima de impressão 
 2,12 mm de circunferencial = largura da   
 etiqueta)

Margem mínima de 2,12 mm (0.0118”) circunferencial  
impressão:

Largura da etiqueta: 25,4 - 126 mm (1” - 4,95”)

Comprimento da etiqueta: 25,4 -1320,8 mm (1” - 52”)

Largura do material: 29,4 - 130 mm (1,157” - 5,118“)

Espessura do material: 76 - 250 µm

Tipo de material: Etiqueta auto-adesiva ou material de 
 etiquetas e toner seco e filme aprovados 
 use consumíveis certificados pela DTM 
 Print com uma grande variedade de 
 materiais para toner seco.

Detecção do material: Sensor de transmissão móvel para 
 etiquetas pre-cortadas ou com furos;   
 Sensor móvel refletivo para etiquetas e  
 rótulos com listra preta, pode também 
 usar etiquetas contínuas ou pré-impressas.

Rolos: 203.2 mm (8”) de diâmetro máximo para   
 um núcleo de 76 mm (3”)

Cortante: Cortante rotativo integrado (comprimento  
 mín. do corte: 101,6 mm (4”))

Posição da impressão / ± 0.5 mm 
Precisão do corte:

Controlos: Estação de trabalho com display a cores

Sistemas operativos: Windows® 7/10+, Windows Server

Velocidade do  ARM 1.2 GHz 
processador:

Memória: 2 GB

Drive do disco rígido: 250 GB

Interfaces de dados: USB 2.0, Ethernet (1000BASE-T/-T/ 
 10BASE-T)

Software de design de  Inclui edição gratuita do NiceLabel Free 
etiquetas: 2019 DTM. Requer atualização para a 
 importação de dados e impressão de  
 dados variáveis. Também pode utilizar   
 com a maioria dos programas de software   
 de desenho de etiquetas mais conhecidos.

Fonte de alimentação: 230 V AC, 50/60 Hz
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Consumo: A funcionar: max. 1200 W / avg. 710 W 
 Em repouso:  27 W  
 Poupança de energia: < 25 W

Certificações: CE, GS, WEEE, RoHS2, REACH

Peso (incl. desbobinador): Apróx. 62 kg (136,7 lbs.)

Dimensões (LxAxP): 1040 x 477 x 441 mm  
 (40,95” x 18,8” x 17,36”) 

Fabricante: OKI

Principais características
Etiquetas com impacto. Com a quinta cor, o branco, a Pro1050 
permite uma maior flexibilidade no design das suas etiquetas. 
Imprima só em branco ou branco com cor em papel transparente 
ou de cor. Indispensável para designs extraordinários! DTM Print 
oferece uma grande variedade de etiquetas para toner seco, des-
de papéis mate e brilhantes até poliester transparentes, mates e 
brilhantes, assim como com revestimentos especiais, texturizados 
ou com prata, ouro e outros materiais de cor. Não há limites para 
etiquetas mais atraentes. Os seus projetos são únicos e as suas 
etiquetas também!

Preparado, Imprima! Um funcionamento fiável não deveria ser 
a excepção. DTM Print inclui um All-in-OnePC pré-instalado a 
pedido para cada OKI Pro1050, deixando mais tempo para os 
seus clientes e para a sua produção. 

Prepare os seus trabalhos em minutos. Escolha o NiceLabel 2019 
DTM Edição gratuita para criações simples de etiquetas ou faça 
um upgrade para importação de dados e impressão de dados 
variáveis. A impressora pode também ser utilizada com programas 
de design gráfico como o Adobe Illustrator ou outros. Imprimir 
PDF’s? Pode fazê-lo diretamente do Acrobat Reader.

O que é a tecnologia LED? O processo de impressão é similar 
às impressoras laser, fusão do toner seco na etiqueta através de 
uma unidade de aquecimento (fusor).A tecnologia digital LED da 
OKI’s permite uma grande resolução, com etiquetas impressas de 
forma precisa e apelativas. Graças a esta tecnologia, a impressora 
requer menos espaço, é mais compacta, respeita o meio ambiente, 
tem uma maior eficiência energética e utiliza menos matérias 
primas. As cabeças de impressão LED não têm peças móveis, são 
robustas e ultra-fiáveis.
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