ML1120eco

Vysoce výkonná 9-ti jehličková tiskárna
s nízkými náklady
Robustnost a odolnost v kompaktním designu
Tato 9-ti jehličková tiskárna pro tisk 80 sloupců
byla navržena pro použití i v těch nejmenších
prostorech a zvládá požadavky nejrůznějších
aplikací. ML1120eco je velmi spolehlivá – střední
doba mezi poruchami je 10 000 hodin, což
je podstatně více, než podobné konkurenční
modely. Po registraci produktu zákazník navíc
získá bezplatné prodloužení záruky zdarma
na 3 roky.
Nabízí uživatelsky přívětivý ovládací panel, nízkou
hlučnost a ve standardu disponuje několika
rozhraními. Je tedy nejen uživatelsky přívětivá,
ale dokáže spolupracovat s řadou systémů.
ML1120eco se hodí pro použití v kancelářích
i místech prodeje – tiskne faktury, stvrzenky,
inventurní záznamy, tabulky, výdejky, denní
reporty atd.
Všestrannost a jednoduché používání
Tiskárna ML1120eco tiskne na jednotlivé listy
papíru a také na kontinuální papíry s až
5 vrstvami. Multipoziční tažný traktorový
podavač, standardně umístěný jako zadní,
pracuje s jedno- i vícevrstvými papíry. Tenká

odtrhávací lišta šetří papír. Pro kontinuální tisk
štítků a papírů s vysokou gramáží je možné celý
systém traktoru vypojit a nasadit jej jako horní
tažný podavač. Standardně je tiskárna vybavena
paralelním, sériovým a USB rozhraním.
Ideální do každého prostředí
OKI ML1120eco je kompaktní a energeticky
úsporné zařízení, které se hodí na každé
pracoviště. Technologie OKI SoC (System
on Chip) snižuje spotřebu energie na 1,6 W
v režimu spánku, a tak šetří náklady a životní
prostředí.
Závazek společnosti OKI
Značka OKI je proslulá kvalitou svých výrobků.
Zákazníkům dodává zařízení, která zlepšují
výkonnost pracovních skupin, aniž by zatěžovaly
jejich rozpočet. S výrobky OKI máte jistotu,
že získáte nízkonákladovou, spolehlivou
a snadno ovladatelnou tiskárnu, která
představuje absolutní špičku ve své třídě.

Klíčové vlastnosti:
g

Jehličková tiskárna pro tisk 80 sloupců

g

Rychlost tisku až 375 znaků za sekundu

g

Odolná 9-ti jehličková tisková hlava

g

Emulace IBM, Epson
	Tisk na jednotlivé listy papíru, vícevrstvé
papíry s až 5 vrstvami

g

	Multipoziční traktorový podavač si hravě
poradí s kontinuálním tiskem

g

g

Životnost tiskové pásky 4 miliony znaků

g

Kompaktní zařízení

g

Ekologicky šetrné

g

Rozhraní USB, paralelní, sériové RS232C

g

Tříletá záruka jako standard (po registraci)

Dostupná varianta:
ML1120eco

Jehličková tiskárna ML1120eco
Tiskárna

Klíčové vlastnosti
Počet jehliček 9

Počet znaků na řádku 80 (při 10 cpi); 160 (v kompresním režimu)
Rozteč znaků 10/12/15/17,1/20 znaků a proporcionální
Grafické rozlišení Až 240 x 216 dpi
Superrychlý draft: 375 znaků/s (12 cpi)
Vysokorychlostní draft: 333 znaků/s (všechny cpi)
Rychlost tisku
Utility: 250 znaků/s (všechny cpi)
Téměř dopisní kvalita: 62,5 znaků/s (všechny cpi)

Paměť 128 kB
Napájení
Příkon

Jednofázové střídavé napětí 220 až 240 V, +/- 10 %,
frekvence 50/60 Hz
ISO/IEC 10561 Letter: Max 33 W
Režim spánku: Max 1,6 W

Hlučnost ISO7779: 53 dB (A) (režim Utility)
Rozměry (V x Š x H) 150 x 349 x 232 mm
Hmotnost Cca 4,2 kg
Životnost tiskové hlavy 200 milionů znaků (průměrná)
Spolehlivost MTBF: 10 000 hodin

Rozhraní a emulace
Rozhraní Obousměrné paralelní IEEE1824, USB 2.0, sériové RS232C
Emulace Epson LX, IBM Graphics
Fonty
Styly písem

SSD, HSD, Utility, NLQ Courier (škálovatelný), NLQ Gothic
(škálovatelný), NLQ OCR-B, čarové kódy
Zdůraznění, zvětšení, dvojitá šířka, dvojitá výška, kurzíva,
podtržení, proškrtnutí

Manipulace s papírem

Záruka

2 roky v servisu, 3 roky po registraci produktu
(více na www.oki.cz/zaruka, www.oki.sk/zaruka)

Objednací kód 43471831

Spotřební materiál (objednací kód)
Tisková páska
43571802
(4 miliony znaků)

Kontinuální papír (šíře) 76,2 - 254 mm
Kontinuální papír (délka) 76,2 - 355,6 mm
První tisknutelná řádka Kontinuální papír (vícevrstvý): 2,12 mm
(od horního okraje stránky) Kancelářský papír (jednotlivé listy): 2,12 mm
Možnost kopírování 1 originál + 4 kopie
Automatické zavedení papíru, lišta pro odtržení papíru,
automatické parkování papíru, horní/zadní/spodní podávání
Podávání papíru
papíru, zadní tlačný traktorový podavač, vrchní tažný traktorový
podavač, frikční podavač jednotlivých listů

Informace o spotřebním materiálu: K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními páskami OKI. Ty lze
identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoliv jiné pásky, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost
vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.

Bezplatná 3letá záruka
Naše produkty vyrábíme podle nejpřísnějších norem jakosti a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik
přesvědčeni, že vám nabízíme bezplatné prodloužení standardní záruční doby o polovinu, tedy na 3 roky. Stačí si zaregistrovat produkt do 30 dnů od koupě a budete mít nárok
na tuto jedinečnou nabídku. Další informace naleznete na www.oki.cz/zaruka
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