ML4410

Nejspolehlivější a nejvýkonnější 9-ti jehličková
formulářová tiskárna
Splňuje nejnáročnější požadavky na tisk

Ideální do každého prostředí

Tiskárna ML4410, ať je používána jednotlivcem
nebo je sdílena v pracovní skupině, zvládá i ty
nejnáročnější požadavky na tisk formulářů.

Pokud hledáte tiskárnu, která vydrží i v náročném
prostředí, pak nepřehlédněte ML4410. Základ
tvoří kovové tělo, které jí dává větší odolnost
a pevnost. Trhací lišta je vyrobena z kovu
s dlouhou životností – pro čisté a přesné
odtrhávání papíru.

	Jehličková tiskárna pro tisk 136 sloupců

g

	Unikátní, vysoce odolná 9-ti jehličková tisková
hlava OKI

g

	Odolná kovová konstrukce zajišťující stabilitu
a odolnost

g

	Rychlost tisku až 1 066 znaků za sekundu
(cps)

g

Závazek společnosti OKI
Schopnost tisku na média s gramáží až o 40 %
vyšší než zvládají podobné konkurenční produkty,
stejně jako tisk od první až do poslední stránky
vícestránkového formuláře činí z tiskárny ML4410
perfektní zařízení pro podniky, které vyžadují
vysokou kvalitu výstupů a flexibilitu z hlediska
použitých médií. Navíc nabízí i velmi nízké
celkové náklady na vlastnictví, což ocení jakýkoliv
podnik.

Značka OKI je proslulá spolehlivostí a 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.

	Tisk na vícevrstvý papír (originál + 9 kopií)

g

	Ideální pro velkoobjemové tiskové úlohy, jako
jsou účetní výkazy, finanční zprávy a výkazy IT

g

	Možnost připojení do sítě s volitelnou síťovou
kartou OKILAN 7120e

g

	Tříletá záruka jako standard
(po registraci produktu)

g
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Nízké náklady na vlastnictví
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Dostupná varianta:
ML4410

ka

ML4410 je konstruována pro tisk na vícevrstvá
média (papír s až 10 vrstvami). Poradí si
i s počítačovými výstupy, a to spolehlivě
a velmi rychle.

Nejdůležitější údaje:

Jehličková tiskárna ML4410
Tiskárna

Obecné vlastnosti
Počet jehliček 9 (duální tisková hlava)

Počet znaků na řádku 136 znaků (10 cpi); 272 znaků (kompresní režim)
Rozteč 10/12/15/17,1/20 znaků a proporcionální
Tiskové rozlišení Až 240 x 216 dpi
Vysokorychlostní draft: 1066 znaků/s (10 cpi);
Rychlost tisku Utility: 800 znaků/s (10 cpi);
Téměř dopisní kvalita: 200 znaků/s (10 cpi)

512 kB (max 256 kB adresovatelné);
Vyrovnávací paměť 56 kB (maximálně)
Jednofázové střídavé napětí 100 až 127 V, +/- 10%, 220 až 240 V,
Napájení
+/- 10%, frekvence 50/60 Hz +/- 2%
Test tiskárny Rolling ASCII, Utility: max 295 W;
Příkon
Režim spánku (bez dalšího příslušenství): max 15 W
Hlučnost (ISO 7779) Utility: 55 dB (A) (tichý režim); NLQ: 52 dB (A) (tichý režim)
Paměť

Rozměry (V x Š x H) 358 x 768 x 385 mm
Hmotnost Cca 42 kg

Rozhraní a emulace
Rozhraní Obousměrné paralelní, sériové RS 232C

Životnost tiskové hlavy 400 milionů znaků

Volitelná rozhraní Síťová karta OKILAN 7120e
Emulace Epson FX, IBM ProPrinter, Microline
HSD, Utility (škálovatelný), NLQ-Courier (škálovatelný),
Fonty
NLQ-Gothic, Barcodes, OCR-B
Zdůraznění, zvětšení, dvojitá šířka, dvojitá výška, kurzíva,
Styly písem
horní a dolní index, podtržení, proškrtnutí
Ovládací panel 2 x 16 podsvícený LCD, 13 kláves s konfigurací paměti
Kompatibilita s OS1 Certifikace Novell Netware, Microsoft Plug & Play

Spolehlivost MTBF: 12 000 hodin
Záruka

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

Objednací kód 00111601

Příslušenství (objednací kód)
Síťová karta 10/100 Ethernet 01144601
HSP adaptér 41139805 (vyžadováno pro instalaci síťové karty)
Stojan/kabinet 09002725

Manipulace s papírem
Kontinuální papír 76 - 419,1 mm
První tisknutelná řádka
Kontinuální papír (vícevrstvý): 8,9 mm
(od horního okraje stránky)
1 originál + 9 kopií (přední podavač);
Možnost kopírování
1 originál + 5 kopií (zadní podavač)
Podávání papíru

Spotřební materiál (objednací kód)
Tisková páska
40629303
(15 milionů znaků)

Automatické zavádění papíru, parkování papíru, zadní tlačný
traktorový podavač, přední (přímý) tlačný traktorový podavač,
automatické kyvné rameno, automatické oddělení, sotwarově
ovladatelný výběr průchodu papíru

Volitelné možnosti Stojan/kabinet s výstupním zásobníkem a možností uložení
podávání papíru papíru
1

Aktuální informace o ovladačích a kompatibilitě s OS najdete na www.oki.cz nebo www.oki.sk
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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.
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Bezplatná 3letá záruka
Naše produkty 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 o polovinu, tedy na 3 roky. Stačí si zaregistrovat produkt do 30 dnů od koupě a budete mít nárok na tuto
jedinečnou nabídku. Další informace naleznete na www.oki.cz/zaruka

VAROVÁNÍ! Tento výrobek splňuje požadavky normy EN55022 pro třídu A. V prostředí domácnosti může tato konfigurace způsobovat rádiové rušení
a uživatel musí v takovém případě přijmout příslušná nápravná opatření.

©2011 Oki Systems (Czech and Slovak). Oki Printing Solutions je obchodní název společnosti Oki Europe Ltd. Verze 1.0 01/2011.
Specifikace mohou být změněny bez upozornění. Berou se na vědomí všechny ochranné známky.
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