ML5100FB

Kompaktowa drukarka igłowa
Niezawodne urządzenie o zwartej konstrukcji
i wysokiej jakości druku.
Ta kompaktowa, 24-igłowa drukarka wśród wielu
różnych zalet posiada jedną szczególną – można ją
umieścić w zasięgu ręki, np. na biurku i drukować
dokumenty bez potrzeby odrywania się od pracy.
Drukarkę ML5100FB z powodzeniem stosuje
się w miejscach o dużym natężeniu transakcji
wymagających natychmiastowej realizacji
– sklepach, kasach biletowych czy bankach.
Może być używana do drukowania paragonów,
biletów, faktur, formularzy i dokumentów
na papierach wielowarstwowych (1 oryginał
+ 4 kopie). Idealnie sprawdza się na stanowiskach
obsługi klientów – dzięki niej transakcje
przebiegają szybko i bezproblemowo,
ku zadowoleniu kontrahenta oczekującego
na stosowny dokument.

OKI Printing Solutions z zaangażowaniem wychodzi
naprzeciw potrzebom klientów i dobrze rozumie,
jak ważna jest jakość i niezawodność drukarki
zarówno w ich codziennej pracy, jak i w dłuższej
perspektywie prowadzonej przez nich działalności.
Drukarka ML5100FB to urządzenie oszczędne,
niezawodne, łatwe w obsłudze i kompaktowe.
To ze wszech miar korzystne rozwiązanie.
• Drukarkę cechują niewielkie rozmiary,
wynoszące zaledwie 180 x 349 x 230 mm
(wys. x szer. x gł.)
• Drukowanie do 375 znaków na sekundę stanowi
istotną zaletę i przekłada się na szybszą
realizację transakcji i zadowolenie
obsługiwanych klientów.
• Urządzenie jest niezawodne – średni czas
międzyawaryjny wynosi 10 tysięcy godzin

• Urządzenie drukuje także na papierze
wielowarstwowym (1 oryginał + 4 kopie),
jest wszechstronne, wygodne i funkcjonalne
• Drukarka wyposażona jest standardowo
w interfejsy: USB 2.0, równoległy i szeregowy
• Przejrzysty układ i prostota pulpitu sterowania
nie wymagają od operatora żadnego szkolenia
• Taśmę barwiącą wymienia się szybko i łatwo,
nie brudząc przy tym rąk i unikając zbędnego
zamieszania, jakie zwykle towarzyszy tej
prozaicznej czynności
• Drukarka nie przysparza żadnych kłopotów
natury technicznej – wystarczy tylko
stosować oryginalne taśmy, co zmniejszy
koszty ewentualnego angażowania serwisu
i pozwoli zmaksymalizować okres eksploatacji
głowicy drukującej

• Konstrukcja z płaskim łożem („flatbed”)
pozwala drukować na bardzo różnych rodzajach
nośników

ML5100FB
24-igłowa
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ML5100FB – specyfikacja techniczna
ML5100FB
01264901
24
5 (oryginał + 4 kopie)
333 cps
250 cps
83 cps
375 cps

Numer katalogowy
Cechy ogólne
Prędkość drukowania
i przepustowość

Liczba igieł
Formularze wielowarstwowe
HSD – tryb roboczy o dużej szybkości (10 cpi)
Utility – jakość użytkowa (10 cpi)
Jakość listowa (10 cpi)
Największa szybkość drukowania
(jakość użytkowa 15 cpi)

Czcionki
i parametry druku

Szerokość wydruku (10 cpi)
Maksymalna szerokość wydruku w trybie
zagęszczonym
Gęstość znaków
Rozdzielczość grafiki
Czcionki i kroje
Style

Emulacje i interfejsy
Podawanie papieru

Cechy fizyczne

Zasilanie
Żywotność

80 kolumn
160 kolumn
10/12/15/17.1/20 pitch & proportional
Do 360 x 360 dpi
Courier, Roman, Swiss, Swiss Bold, Orator, Gothic, Prestige, OCR-A, OCR-B, Utility, HSD
Wyróżnienie, wzmocnienie, podwójna szerokość, podwójna wysokość, kursywa, kontur, cień, pogrubienie,
podkreślenie, indeks dolny, indeks górny

Emulacje drukarek
Standardowe interfejsy
Papier ciągły
Kartki
Pierwsza linia wydruku
(odległość od góry strony)

Epson LQ, IBM PPR lub IBM AGM
Równoległy Centronics, USB 2.0, szeregowy RS-232C
Szerokość: 76,2 – 254 mm, długość: 76,2 – 355,6 mm
Szerokość: 90 – 257 mm, długość: 70 – 364 mm
Na kartce: 2,12 mm
Na papierze ciągłym: 2,12 mm

Standardowy napęd
Wymiary (wys. x szer. x gł.)
Waga
Pamięć
Poziom hałasu
Wymagane napięcie
Częstotliwość
Okres eksploatacji głowicy drukującej
Średni czas międzyawaryjny

Gwarancja
1

Traktor pchający, podajnik cierny
180 x 349 x 230 mm (bez przedniej tacy)
4 kg
64 KB
58 dB(A)
220-240 V +/- 10%
50/60 Hz +/- 2%
200 milionów znaków
10 000 godzin
3-letnia gwarancja rozszerzona po zarejestrowaniu produktu w ciągu 30 dni od zakupu1

Aby móc korzystać z 3-letniej rozszerzonej gwarancji, należy zarejestrować produkt na stronie www.oki.com.pl/gwarancja.
Bez rejestracji obowiązuje ogólnopolska gwarancja 24-miesięczna.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone.

Materiały eksploatacyjne
Najlepszą jakość i osiągi można uzyskać tylko wtedy, gdy stosuje się oryginalne materiały eksploatacyjne OKI Printing Solutions.
Stosowanie produktów innych firm może być przyczyną uszkodzenia drukarki i unieważnienia gwarancji.

Opis
Taśma barwiąca

Wydajność (liczba stron)
2 miliony znaków

Numer katalogowy
43821103
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