
ML5790eco/ML5791eco

Dostupné varianty:  
ML5790eco
Max šířka papíru 254 mm
ML5791eco
Max šířka papíru 406 mm

Rychlé a spolehlivé tiskárny do náročného 
prostředí
Tiskárny ML5790eco a ML5791eco byly navrženy 
pro použití všude tam, kde je nezbytný rychlý 
tisk, spolehlivost a flexibilní manipulace 
s papírem.  Tyto jehličkové tiskárny zvládnou 
nároky i těch nejvytíženějších pracovišť jako jsou 
přepážky bank, cestovních agentur, nádraží nebo 
ordinací. Tisknou účtenky, faktury, objednávky, 
tabulky, výdejky, žádanky, lístky, stvrzenky 
nebo dokumenty s průklepovými kopiemi. Malé 
rozměry zařízení navíc dovolují umístit je i do 
provozoven, které jsou omezeny prostorem. 

Flexibilní, ekologicky přívětivý a levný provoz
Tiskárny ML 5790eco/5791eco byly vyvinuty 
s ohledem na šetrnost k životnímu prostředí - 
příkon v režimu spánku je pouze 1,5 W a celková 
spotřeba energie je minimální.
Více možností manipulace s papírem vám 
umožní větší flexibilitu tisku. Tři způsoby vedení 
papíru traktorovým podavačem umožňují tisk na 
formuláře s průklepovými kopiemi i na nekonečný 
papír podávané z přední, zadní nebo spodní 
strany tiskárny. Dva způsoby vedení papíru 
přítlačným podavačem umožňují tisk na jednotlivé 
listy papíru, karty a obálky podávané z přední 
nebo horní strany tiskárny.
Možnost volby tlačného nebo tažného 
traktorového podavače umožňuje nepřetržité 
podávání papíru nebo podávání pro tisk pouze 
v případě potřeby. Volitelný držák role papíru 
(pouze ML5790eco) představuje nákladově 
efektivní možnost pro úlohy s různými délkami 
papíru.

Závazek společnosti OKI
Značka OKI je proslulá spolehlivostí a kvalitou 
svých výrobků. Svým zákazníkům dodává zařízení, 
která zlepšují výkonnost pracovních skupin, aniž 
by zatěžovaly jejich rozpočet. S výrobky OKI máte 
jistotu, že získáte nízkonákladovou, spolehlivou 
snadno ovladatelnou tiskárnu, která představuje 
absolutní špičku ve své třídě. Po registraci 
produktu navíc získáváte bezplatné prodloužení 
záruky zdarma na 3 roky. 

Hlavní výhody:
Rychlý tisk 
g  Formuláře a dokumenty s průklepovými 

kopiemi až se 6 vrstvami tiskne rychlostí  
až 576 znaků za sekundu

Vynikající kvalita tisku
g  Tisková hlava s 24 jehličkami zajišťuje ostřejší 

tisk textu
g Škálovatelné fonty pro vynikající kvalitu tisku
g	  Výstup v dopisní kvalitě pro tisk stvrzenek pro 

zákazníky
 
Odolná a spolehlivá
g Zvládá i nejnáročnější pracovní prostředí
g Střední doba mezi poruchami je 25 000 hodin

Jednoduchá instalace a používání
g  Kompatibilita s ovladači tiskáren Microline, 

Epson a IBM pro bezproblémové zapojení a 
okamžité používání

g Snadná výměna tiskové pásky

Šetří náklady
g  Tisková páska s dlouhou životností  

(8 milionů znaků ML5790eco,  
13 milionů znaků ML5791eco)

g Nízká spotřeba energie
g Nízké náklady na jednu vytištěnou stránku

Flexibilní manipulace s médii
g  Různé způsoby vedení papíru umožňují 

potisk formulářů, jednotlivých listů nebo 
nekonečného papíru

Šetrnost vůči životnímu prostředí
g Příkon v režimu spánku pouze 1,5 W
g  Vyrobeno v závodě certifikovaném  v programu 

„CarbonZero“

Prodloužená záruka zdarma
g Tříletá záruka po registraci produktu

Výkonná 24-jehličková tiskárna  
s pokročilými funkcemi
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Příslušenství (objednací kód)

Jednoduchý podavač 
jednotlivých listů ML5790eco: 44497402; ML5791eco: 44497502

Tlačný traktorový  
podavač (podávání z přední/

zadní strany)
ML5790eco: 44454902; ML5791eco: 44455002

Tažný traktorový podavač 
(podávání ze spodní strany) ML5790eco: 44753902; ML5791eco: 44754002

Držák role papíru 09002332 (ML5790eco)
Sériové rozhraní RS232C 44455102

Síťová karta 10/100 44455302

Spotřební materiál (objednací kód)

Tisková páska
(8 milionů znaků) 44173405 (ML5790eco)

Tisková páska
(13 milionů znaků) 44173406 (ML5791eco)

Tiskárna
Počet jehliček 24

Počet znaků na řádku
ML5790eco: 80 znaků (10 cpi); 160 znaků (kompresní režim)
ML5791eco: 136 znaků (10 cpi); 272 znaků (kompresní režim)

Rozteč 5/6/7,5/8,5/10/12/15/17,1/20 znaků a proporcionální

Rychlost tisku

Vysokorychlostní draft: 576 znaků/s (12cpi), 480 znaků/s (10cpi);  
Draft: 540 znaků/s (15cpi), 432 znaků/s (12cpi), 360 znaků/s 
(10/20cpi), 309 znaků/s (17,1cpi);  
Dopisní kvalita: 240 znaků/s (20cpi), 206 znaků/s (17,1cpi), 
180 znaků/s (15cpi), 144 znaků/s (12cpi), 120 znaků/s (10cpi)

Rozhraní a software
Rozhraní Obousměrné paralelní rozhraní IEEE 1824, rozhraní USB 2.0

Volitelná rozhraní Ethernet 10/100, sériové rozhraní RS232C
Emulace Epson LQ ESC/P2, IBM PPR, IBM AGM

Fonty HSD, Draft, Courier (škálovatelný), Roman (scalable), Swiss  
(škálovatelný), Swiss Bold, Orator, Gothic, Prestige, OCR-A, OCR-B

Styly písem Zdůraznění, zvětšení, dvojitá šířka, dvojitá výška, kurzíva,  
kontura, stínované, horní a dolní index, podtržení

Čárové kódy
UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Code39, Interleaved 2of5, 
Code128(A/B/C), CODABAR (NW-7), POSTNET, Industrial 2of5, 
Matrix 2of5

Ovladač tiskárny1
Windows 2000 / XP (32-bit a 64-bit) / Vista (32-bit a 64-bit) / 
7 (32-bit a 64-bit) / Server 2003 (32-bit a 64-bit) /
Server 2008 (32-bit a 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit)

Nástroje Status monitor, Button setup utility, Menu setup utility, 
TOF setup utility, Network setup utility, LPR utility

Obecné vlastnosti
Paměť 128 kB

Napájení Jednofázové střídavé napětí 220 až 240 V, +/- 10 %

Příkon ISO/IEC 10561 Letter, Roman, Range1: 52W; 
Režim spánku: 1,5 W (bez volitelného příslušenství)

Hlučnost Normální: 57 dB (A); Nehlučný: 52 dB (A); Tichý režim: 49 dB (A)

Rozměry (V x Š x H) ML5790eco: 191 x 438 x 375 mm;  
ML5791eco: 191 x 592 x 375 mm

Hmotnost ML5790eco: cca 7,5 kg; ML5791eco: cca 10 kg
Životnost tiskové hlavy 400 milionů znaků

Spolehlivost MTBF: 25 000 hodin

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

Objednací kód ML5790eco: 01293101; ML5791eco: 01293201

Jehličkové tiskárny ML5790eco/ML5791eco

Manipulace s papírem

Papír
Kancelářský papír (jednotlivé listy), souvislý papír (jednovrstvý, 
vícevrstvý), papír v roli (pouze ML5790eco), obálky, karty, štítky 
(jednotlivé listy a skládané)

Kontinuální papír (šířka) ML5790eco: 76,2 - 254,0 mm; ML5791eco: 76,2 - 406,4 mm
Kontinuální papír (délka) 76,2 - 558,8 mm

První tisknutelná řádka
(od horního okraje stránky)

Kontinuální papír: 2,12 mm; jednotlivé listy: 0,5 mm

Možnost kopírování Až 1 originál + 5 kopií

Tloušťka vícevrstvého 
papíru

Přední/zadní tlačný podavač: 0,36 mm; Přední/zadní tažný 
podavač a přední/zadní tlačný–tažný podavač: 0,44 mm; 
spodní tažný podavač: 0,48 mm

Podávání papíru

Ruční vkládání: podávání zepředu nebo zezadu, výstup na horní 
straně; Tlačný traktorový podavač: podávání zepředu nebo ze-
zadu, výstup na horní straně; Tažný traktorový podavač: podávání 
zepředu nebo zezadu nebo zespodu, výstup na horní straně

Volitelné podavače papíru
Jednoduchý podavač jednotlivých listů, tlačný traktorový 
podavač (přední/zadní podávání), tažný traktorový podavač 
(spodní podávání), držák na roli papíru (pouze ML5790eco)

1Aktuální informace o kompatibilitě s OS a ovladače naleznete na www.oki.cz nebo www.oki.sk

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 výrobky 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 na 3 roky. Abyste na tuto jedinečnou nabídku měli nárok, stačí si výrobek zaregistrovat do 30 dnů od jeho 
zakoupení. Další informace viz www.oki.cz/zaruka
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VAROVÁNÍ! Tento výrobek splňuje požadavky normy EN55022 pro třídu B. Při použití volitelné karty síťového rozhraní nebo volitelného podavače 
jednotlivých listů však splňuje požadavky normy EN55022 jen pro třídu A. V prostředí domácnosti může tato konfigurace způsobovat rádiové 
rušení a uživatel musí v takovém případě přijmout příslušná nápravná opatření.

OKI EUROPE  
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Tel. +420 224 890 158
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