Especificações da ML5790eco/ML5791eco

Impressora matricial de 24 agulhas ideal
para impressão em balcões de atendimento

Para uma impressão rápida, fiável e de qualidade
superior nos mercados retalhistas e de serviços e
para todos os tipos de aplicações de impressão de
facturas e encomendas
A ML5790eco e a ML5791eco de portadora
larga são ideais quando a impressão rápida, a
versatilidade no manuseamento do papel e a
qualidade de texto superior são essenciais. Quer
imprima facturas, ordens de compra, folhas de
cálculo, listas de recolha, talões de registos,
bilhetes, recibos, impressos ou impressos com
várias partes, a ML5790eco/ML5791eco mantém
o fluxo das suas transacções e a satisfação dos
seus clientes. As reduzidas dimensões da ML5790
são ideais para instalações em que o espaço seja
limitado, por exemplo, nos balcões de atendimento
em bancos, agências de viagens, estações e
consultórios.

rolo opcional (apenas no modelo ML5790eco)
é uma opção económica para aplicações com
comprimentos de papel variáveis.

Flexível, ecológica e económica
A ML5790eco/5791eco foi desenvolvida com uma
tecnologia amiga do ambiente. Com um consumo
de energia de apenas 1,5W no modo de Hibernação,
os seus custos de utilização e consumo de energia
são mantidos a um nível mínimo, para além de
consumo reduzir a sua pegada ecológica.
Mais trajectórias do papel oferecem-lhe mais
flexibilidade. As três tajectórias de alimentação
processam formulários de várias partes e papel
contínuo a partir do painel dianteiro, traseiro
e inferior. As duas trajectórias de alimentação
de fricção processam folhas cortadas, cartões,
envelopes a partir dos painéis dianteiro ou superior.
Uma selecção de dispositivos empurradores e de
tracção permitem o carregamento permanente de
material de impressão para utilização a pedido e
processam formulários de várias partes e contínuos
de forma mais eficiente. O suporte de papel em

Vantagens-chave:
Transacções mais rápidas
g Funciona rapidamente com formulários até
6 partes e relatórios com velocidades de 		
impressão até 576 caracteres por segundo
para transacções mais rápidas

O compromisso da OKI para com os seus clientes
A marca OKI é sinónima de fiabilidade e valor
comprovados. Fornecemos impressoras que
aumentam o desempenho profissional a longo
prazo dos nossos clientes sem impacto nos seus
orçamentos.
Com quase meio século de experiência na indústria
de impressoras de impacto, com a OKI tem a
garantia de uma impressora topo de gama, com
custos reduzidos, fiável e fácil de utilizar. E, para
uma total tranquilidade, basta registar o seu
produto e aproveitar ao máximo a nossa garantia
alargada de três anos sem custos adicionais.

Qualidade de impressão superior
g 24 agulhas para texto mais nítido e detalhado
g Tipos de letras escaláveis para uma qualidade
de impressão superior
g Saída com qualidade de carta para recibos
dos clientes

Fácil de instalar e utilizar
g Compatibilidade com Epson e IBM incluída para
ligação e impressão sem problemas
g A mudança simples e “mãos limpas” da 		
fita garante que não há atrasos, confusões ou
problemas ao colocar uma fita nova
Poupe dinheiro
g Fita duradoura (8 milhões de caracteres para
a ML5790eco, 13 milhões de caracteres 		
ML5791eco)
g Baixo consumo de energia no modo de 		
Hibernação
g Baixo custo por página
Manuseamento do papel flexível
g Quatro trajectórias do papel para formulários,
folhas cortadas e folhas contínuas
Amiga do ambiente
g Tecnologia ecológica, modo de hibernação
com consumos de apenas 1,5W
g Fabricada número fábrica com classificação de
carbono zero
Tranquilidade de espírito
g Garantia de três anos de origem

Resistente e fiável
g Funciona nos ambientes mais desafiadores
g Valor de Tempo Médio entre Falhas (MTBF)
de 25 000 horas

Variantes disponíveis:
ML5790eco
Portadora estreita
ML5791eco
Portadora larga

ML5790eco/ML5791eco - Impressoras matriciais
Impressora

Funcionalidades gerais
Número de pinos 24
Colunas

ML5790eco: 80(10cpi); 160 (máximo no modo de compressão)
ML5791eco: 136(10cpi); 272 (máximo no modo de compressão)

Densidade dos caracteres Densidade de 5/6/7,5/8,5/10/12/15/17,1/20 e proporcional
Rascunho a alta velocidade: 576cps (12cpi); Rascunho a
alta velocidade: 480cps (10cpi); Rascunho: 540cps (15cpi);
Rascunho: 432cps (12cpi); Rascunho: 360cps (10/20cpi);
Velocidade de impressão Rascunho: 309cps (17,1cpi); Qualidade Carta: 240cps (20cpi);
Qualidade Carta: 206cps (17,1cpi); Qualidade Carta: 180cps
(15cpi); Qualidade Carta: 144cps (12cpi); Qualidade Carta:
120cps (10cpi)

Interface e Software

Memória intermédia
128Kbytes
de entrada
Alimentação Alimentação Monofásica 220 a 240V CA, +/- 10%
Consumo de energia

Nível de ruído Normal: 57dB(A); Silencioso: 52dB(A); Modo de silêncio: 49dB(A)
ML5790eco: 191 x 438 x 375mm;
ML5791eco: 191 x 592 x 375mm
Peso ML5790eco: 7.5kg approx; ML5791eco: 10kg approx
Vida útil da cabeça
400 milhões de caracteres
de impressão
Fiabilidade MTBF: 25 000 horas

Dimensões (AxLxP)

Interfaces Interface paralela IEEE 1824, USB 2.0 (velocidade integral)
Interfaces opcionais Ethernet 10/100, Série RS232C
Emulações Epson LQ ESC/P2, IBM PPR, IBM AGM
HSD, Draft, Courier (escalável), Roman (escalável), Swiss
Faces e tipos de letra
(escalável), Swiss Bold, Orator, Gothic, Prestige, OCR-A, OCR-B
Destacado, melhorado, largura dupla, altura dupla, itálico,
Estilo de letra
contorno, sombra, acima da linha, abaixo da linha, sublinhado
UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Code39, Interleaved 2of5,
Fontes de código de barras Code128(A/B/C), CODABAR (NW-7), POSTNET, Industrial 2of5,
Matrix 2of5
Windows 2000 / XP (32-bit & 64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / 7
Controlador da impressora1 (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008
(32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit)
Monitorizador de estado, utilitário de configuração de botões,
Utilitários utilitário de configuração de menus, utilitário de configuração
de TOF, utilitário de configuração de rede, utilitário LPR

Carta ISO/IEC 10561, Roman, Gama 1: 52W;
Modo de hibernação: 1,5W (sem acessórios opcionais)

Garantia

3 anos de garantia alargada se efectuar o registo num período
de 30 dias a contar da data de compra

Números de referência ML5790eco: 01293101; ML5791eco: 01293201
Acessórios (Números de referência)
Alimentador de papel
ML5790eco: 44497402; ML5791eco: 44497502
cortado de receptáculo único
Empurrador (alimentação
ML5790eco: 44454902; ML5791eco: 44455002
dianteira/traseira)
Alimentador de tracção
ML5720eco: 44753902; ML5721eco: 44754002
(alimentação inferior)
Suporte do papel em rolo 09002332 (ML5790eco)
Série RS232C 44455102
ML-LAN-eco-7130E

Placa de rede 45268706

Consumíveis (Números de referência)

Manuseamento de papel
Folha cortada (folha única), Papel contínuo (parte única, parte
Papel múltipla), Rolo de papel (apenas o modelo ML5790eco),
Envelope, Cartão, Etiqueta (folha cortada e dobrada em leque)
Papel contínuo (largura) ML5790eco: 76,2 - 254,0mm; ML5791eco: 76,2 - 406,4mm
Papel contínuo
76,2 - 558,8mm
(comprimento)
Primeira linha a imprimir
Contínuo: 2,12mm; Folha cortada: 0,5mm
(a partir do topo da página)

Fita
44173405 (ML5790eco)
(8 milhões de caracteres)
Fita
44173406 (ML5791eco)
(13 milhões de caracteres)

Capacidade de cópia Até 1 original + 5 cópias
Alimentação de empurrador dianteiro/traseiro: 0,36mm;
Espessura do papel Alimentador de tracção dianteiro/traseiro e alimentação de
parte múltipla empurrador dianteiro/traseiro: 0,44mm; Alimentação de
tracção inferior: 0,48mm
Alimentação de papel

Inserção manual: Entrada pela dianteira ou traseira, saída pelo
topo; Empurrador: Entrada pela dianteira ou traseira, saída pelo
topo; Alimentação de tracção: Entrada dianteira, traseira ou por
baixa, saída pelo topo

Alimentador de papel cortado de receptáculo único, EmpurraAlimentação do papel dor (alimentação dianteira/traseira), Alimentação de tracção
opcional (alimentação inferior), Suporte para papel em rolo (apenas no
modelo ML5790eco)

Consulte o website local da OKI Printing Solutions para obter as versões de controlador mais recentes e compatibilidade com sistemas operativos

1

Informação sobre consumíveis: Use apenas consumíveis originais OKIPrinting Solutions para assegurar a melhor qualidade e desempenho do seu equipamento.
Consumíveis que não sejam originais OKI Printing Solutions podem danificar o desempenho e invalidar a sua garantia.

Simplesmente única - Garantia de 3 anos
Os nossos dispositivos são fabricados em conformidade com as mais altas normas de qualidade e tecnologia, comprovadas
por testes independentes. Estamos tão convencidos da alta qualidade dos nossos produtos, que estamos a oferecer uma
extensão da garantia normal para 3 anos - grátis! Basta registar o seu produto no período de 30 dias a partir da data de
compra para poder desfrutar da nossa oferta exclusiva. Com total cobertura da OKI! Para obter mais informação, visite:
www.oki.pt/garantia. Sem o registo, aplica-se a garantia normal pan-europeia de 1 anos.

OKI EUROPE (Iberia)

AVISO! Este produto cumpre a directiva EN55022 Classe B. No entanto, quando instalado com a placa de interface de rede opcional ou com o
alimentador de papel cortado opcional, está em conformidade com a directiva EN55022 da Classe A. Num ambiente doméstico, esta configuração
pode provocar interferências de rádio, para as quais o utilizador pode ter de tomar as medidas de controlo adequadas.
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