
ML5100FBeco

Spolehlivá a flexibilní  
24-ti jehličková tiskárna 

Dostupná varianta:  
ML5100FBeco

Všestranné použití 

ML5100FBeco zvládá požadavky nejrůznějších 
aplikací. Tato kompaktní flatbed tiskárna  
s front in a front out systémem podávání papíru 
(vstup i výstup papíru je pouze z čelní strany 
tiskárny) může pracovat v prostorově stísněných 
podmínkách. Nabízí vysoce kvalitní a ostré 
výstupy textů i čárových kódů, což je velmi 
důležité především při tisku poznámek a malých 
štítků. Je ideální pro tisk dokumentů v místech 
prodeje, cestovních kancelářích, laboratořích  
a lékařských pracovištích.

Výhody ploché konstrukce

Technologie Flat paper path (ploché dráhy papíru) 
je speciálně navržena pro papíry s vyšší gramáží, 
štítky a formuláře. Jednotlivé listy papíru mohou 
být vkládány front in i front out, a díky tomu lze 
snadno tisknout lístky, šeky, předpisů a vizitek. 
Nekonečný papír je podáván zabudovaným 
zadním traktorem, přední přístupový kryt je 
zakončen ostrým zoubkováním, které zajišťuje 
jednoduché odtrhávání. Tiskárna může tisknout 
současně až 5 kopií pro maximálně efektivní 
tvorbu vícestránkových dokumentů.  

Perfektní řešení pro vaše pracovní prostředí

Tiskárna ML5100FBeco je tak kompaktní  
a energeticky úsporná, že je schopna přizpůsobit 
se každému pracovnímu prostředí. Technologie 
OKI SoC (System on Chip) snižuje spotřebu 
energie na 1,7 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 flatbed tiskárna pro tisk 80 sloupců

g  Rychlost tisku až 375 znaků za sekundu (cps)

g  Odolná 24-ti jehličková tisková hlava pro tisk 
ostrých detailů

g  Emulace IBM, Epson

g  Vstup i výstup papíru z přední strany tiskárny, 
tisk lístků, šeků, předpisů a vizitek

g  Tisk na papír vysoké gramáže a vícestránkové 
formuláře s až 5 kopiemi

g  Životnost tiskové pásky 2 miliony znaků

g  Kompaktní zařízení

g  Ekologicky šetrné

g  Rozhraní USB, paralelní, sériové RS232C

g  Tříletá záruka jako standard (po registraci)



Jehličková tiskárna ML5100FBeco

Spotřební materiál (objednací kód)
Tisková páska

(2 miliony znaků) 43821103

Tiskárna
Počet jehliček 24

Počet znaků na řádku 80 znaků (10 cpi); 160 znaků (kompresní režim)
Rozteč 10/12/15/17,1/20 znaků a proporcionální

Tiskové rozlišení Až 360 x 360 dpi

Rychlost tisku
Utility: 375 znaků/s (15 cpi), 250 znaků/s (10 cpi)  
Vysokorychlostní draft: 333 znaků/s (10 cpi)  
Dopisní kvalita: 83 znaků/s (10 cpi)

Rozhraní a emulace
Rozhraní Obousměrné paralelní IEEE1824, USB 2.0, sériové RS232C
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

Klíčové vlastnosti
Paměť 64 kB

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

Příkon ISO/IEC 10561 Letter: 45 W 
režim spánku: 1,7 W

Hlučnost ISO7779: 58 dB (A) (režim Dopisní kvality)
Rozměry (V x Š x H) 180 x 349 x 230 mm

Hmotnost Cca 4 kg
Životnost tiskové hlavy 200 milionů znaků

Spolehlivost MTBF: 10 000 hodin

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

Objednací kód 43718217

Manipulace s papírem
Kontinuální papír (šíře) 76,2 - 254 mm

Kontinuální papír (délka) 76,2 - 355,6 mm
Jednotlivé listy (šířka) 90 - 257 mm
Jednotlivé listy (délka) 70 - 364 mm

První tisknutelná řádka
(od horního okraje stránky)

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

Možnost kopírování 1 originál + 4 kopie

Podávání papíru Tažný 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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