
24-ti jehličková tiskárna nabízí spolehlivost  
i snadnou obsluhu

Tiskárna je vytvořena pro použití na místech, 
jako jsou například přepážky bank, cestovních 
kanceláří, kanceláře, ordinace apod. Jednoduše 
pomáhá řešit kritické situace.

Ať již tisknete žádanky, lístky, stvrzenky, formuláře 
nebo dokumenty s průklepovými kopiemi,  
s jednotlivými listy nebo souvislé dokumenty, 
tiskárna ML6300FB-SC vám umožní levné  
a spolehlivé provádění těchto transakcí.

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. Po registraci produktu navíc 
získáváte bezplatné prodloužení záruky zdarma  
na 3 roky.

Korekce šikmého založení

Funkce korekce šikmého založení omezuje vznik 
vadných výtisků způsobených lidskou chybou  
a spoří náklady na papír i čas. Provoz je tak snadný 
a v podstatě nevyžaduje žádné zaškolení obsluhy.

Kompaktní, rychlá, s vysokou kapacitou

g  Malý půdorys umožňuje, aby byla tiskárna  
vždy po ruce

g  Rychlosti tisku až 450 znaků za sekundu (cps) 
pro rychlejší provádění transakcí zvyšuje 
spokojenost zákazníků

g  Plochá konstrukce umožňuje tisk na různé 
druhy médií, včetně médií s vyšší gramáží a 
vícevrstvého papíru (1 originál + 5 kopií)  
pro větší efektivitu a praktičnost

Nižší náklady a snadná obsluha

g  Originální tiskové pásky mají delší životnost, 
což znamená méně časté výměny, minimalizaci 
prostojů a nižší provozní náklady

g  Výhoda „čistých rukou” při snadné  
výměně pásky za novou

g  Tříletá záruka jako standard  
(po registraci produktu)

ML6300FB-SC

Kompaktní 24-ti jehličková tiskárna,
s korekcí šikmého založení
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Dostupná varianta:  
ML6300FB-SC

Automaticky vyrovnává šikmé založení papíruAutomatically corrects paper skew

Paper can be loaded from any position for
the same printing result

Printer can sense paper width and reject 
it if incorrect

Papír lze založit v jakékoliv poloze  
se stejnými výsledky tisku

Tiskárna může snímat šířku papíru  
a odmítnout jej, pokud je nesprávná

Automatically corrects paper skew

Paper can be loaded from any position for
the same printing result

Printer can sense paper width and reject 
it if incorrect

Automatically corrects paper skew

Paper can be loaded from any position for
the same printing result

Printer can sense paper width and reject 
it if incorrect



Jehličková tiskárna ML6300FB-SC

Příslušenství (objednací kód)

Sériové rozhraní RS 232C 09002351

Síťová karta OKILAN 7120e 01144601

Spotřební materiál (objednací kód)

Tisková páska
(4 miliony znaků) 43503601

Tiskárna
Počet jehliček 24

Počet znaků na řádku 106 znaků (10 cpi); 212 znaků (kompresní režim)
Rozteč 10/12/15/17,1/20 znaků a proporcionálně

Tiskové rozlišení Až 360 x 360 dpi

Rychlost tisku
Utility: 450 znaků/s (15 cpi), 300 znaků/s (10 cpi);  
Vysokorychlostní draft: 400 znaků/s (10 cpi);  
Dopisní kvalita: 100 znaků/s (10 cpi)

Rozhraní a emulace
Rozhraní Obousměrné paralelní IEEE 1824, USB 2.0 (plná rychlost)

Volitelná rozhraní Sériové RS 232C, síťová karta 10/100 OKILAN 7120e
Emulace Epson LQ, IBM PPR, IBM AGM

Fonty HSD, Utility, Courier, Roman, Swiss, Swiss Bold, Prestige, 
Gothic, Orator, OCR-A, OCR-B

Styly písem Zdůraznění, zvětšení, dvojitá šířka, dvojitá výška, kurzíva,  
obrys, stín, horní a dolní index, podtržení, proškrtnutí

Operační systémy
Windows 2000 / XP (32 a 64 bitů) / Vista (32 a 64 bitů) / 7 (32 a 
64 bitů) / Server 2003 (32 a 64 bitů) / Server 2008 (32 a 64 bitů) 
/ Server 2008 R2 (64 bitů) / Linux

Obecné vlastnosti
Paměť 64 kB

Napájení Jednofázové střídavé napětí 220 až 240 V, +/- 10 %,  
frekvence 50/60 Hz

Příkon Test tiskárny Rolling ASCII, LQ Courier: 60 W;  
režim spánku (bez připojeného vol. příslušenství): max 15 W

Hlučnost 58 dB (A)
Rozměry (V x Š x H) 210 x 425 x 255 mm

Hmotnost Cca 7,5 kg

Životnost tiskové hlavy 200 milionů znaků

Spolehlivost MTBF: 12 000 hodin

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

Objednací kód 43490003

Manipulace s papírem

Kontinuální papír (šířka) 76,2 - 304,8 mm
Kontinuální papír (délka) 76,2 - 355,6 mm

Jednotlivé listy (šířka) 90 - 304,8 mm (manuální) , 148 - 304,8 mm (korekce zešikmení)
Jednotlivé listy (délka) 55 - 420 mm

První tisknutelná řádka
(od horního okraje stránky)

Kontinuální papír (vícevrstvý): 2,12 mm;  
Jednotlivé listy: 2,12 mm

Možnost kopírování 1 originál + 5 kopií
Gramáž - jednotlivé listy Jednovrstvý: 52 až 209 g/m2; vícevrstvý: 40 g/m2

Gramáž - kontinuální papír Jednovrstvý: 52 až 128 g/m2; vícevrstvý: 40 g/m2

Tloušťka - jednotlivé listy 0,36 mm
Tloušťka - kontinuální papír 0,36 mm

Podávání papíru Tlačný traktorový podavač, frikční podávání papíru

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  
(CzEChIa, SlOvaKIa & hUngaRy)

Futurama Business Park
Sokolovská 668/136d
186 00  Praha 8
Česká republika
Tel. +420 224 890 158
www.OKI.COm/Cz

www.OKI.COm/SK
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