
ML5520eco/ML5521eco

Vysoce výkonné, univerzální 9-ti jehličkové tiskárny,
určené k tisku specializovaných formulářů

Dostupné varianty:  
ML5520eco
Max šířka papíru 254 mm
ML5521eco
Max šířka papíru 406 mm

Vysoká rychlost, velké objemy tisku,  
mimořádná spolehlivost

Tiskárny ML5520eco a ML5521eco jsou vhodné 
pro vysokorychlostní tisk velkých objemů  
textových dat.

Tato 9-ti jehličková zařízení jsou konstruována 
tak, aby zvládla specializovaný tisk v těch 
nejnáročnějších prostředích. Vynikají spolehlivostí, 
snadným používáním a tisknou i čárové kódy. 

Přesnost, flexibilita a odolnost

Tiskárny ML5520eco/ML5521eco umí potisknout 
mnohostránkové formuláře a materiály s až 
dvojnásobnou tloušťkou než jim nejvíce podobný 
konkurenční produkt. Unikátní tisková hlava 
OKI zaručuje odolnost a dlouhou životnost i na 
nejvytíženějších pracovištích.

Patentované optické čidlo zajišťující správné 
polohování tiskové hlavy a funkce automatického 
nastavení polohy papíru pro odtržení eliminují 
plýtvání papírem a usnadňují každodenní tisk 
formulářů.

Ekologicky přívětivý provoz 

Tiskárny ML5520eco/ML5521eco byly vyvinuty 
s ohledem na šetrnost k životnímu prostředí 
v režimu spánku mají příkon pouze 1,5 W a celková 
spotřeba energie je velmi nízká.

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. 

Nejdůležitější údaje::

g  Jehličkové tiskárny se šíří tisku 80/136 
sloupců

g  Unikátní, vysoce odolná 9-ti jehličková tisková 
hlava OKI

g  Vícestránkové formuláře (originál + 5 kopií)

g  Rychlost tisku až 570 znaků za sekundu

g  Tiskárna ML5521eco je ideální pro účetní 
aplikace

g  Spotřeba v režimu spánku pouze 1,5 W

g  Vyrobeno v závodě certifikovaném  
v programu „CarbonZero“

g  Životnost tiskové pásky 4 miliony znaků

g  Tříletá záruka jako standard  
(po registraci produktu)
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Jehličkové tiskárny ML5520eco a ML5521eco

Příslušenství (objednací kód)

Jednoduchý podavač 
jednotlivých listů ML5520eco: 44497402; ML5521eco: 44497502

Tažný traktorový podavač ML5520eco: 09002365; ML5521eco: 09002369
Držák role papíru 09002332 (pouze ML5520eco)

Tlačný traktorový podavač 
se spodním podáváním ML5520eco: 09002366; ML5521eco: 09002370

Sériové rozhraní RS232C 44455102

Síťová karta 10/100 Ethernet 44455302

Spotřební materiál (objednací kód)

Tisková páska
(4 miliony znaků) 01126301

Tiskárna
Počet jehliček 9

Počet znaků na řádku
ML5520eco: 80 znaků (10 cpi); 160 znaků (kompresní režim)
ML5521eco: 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

Rychlost tisku

Superrychlý draft: 570 znaků/s (12 cpi);  
Vysokorychlostní draft: 507 znaků/s (10 cpi);  
Utility: 380 znaků/s;  
Téměř dopisní kvalita: 95 znaků/s

Rozhraní a emulace
Rozhraní Obousměrné paralelní IEEE 1824, USB 2.0

Volitelná rozhraní Sériové RS 232C, síťová karta 10/100 Ethernet
Emulace Epson FX, IBM PPr, ML

Fonty HSD, Utility, NLQ-Courier (škálovatelný), NLQ-Gothic 
(škálovatelný), čarové kódy, OCR-B

Styly písem Zdůraznění, zvětšení, dvojitá šířka, dvojitá výška, kurzíva,  
tučné, horní index, dolní index, podtržení, proškrtnutí

Obecné vlastnosti
Paměť 128 kB

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

Příkon ISO/IEC 10561 Letter, Draft, Range1: 40,2 W;  
Režim spánku (bez volitelného příslušenství): <1,5 W

Hlučnost 56 dB (A); 52 dB (A) (tichý režim)

Rozměry (V x Š x H) ML5520eco: 153 x 398 x 345 mm; 
ML5521eco: 153 x 552 x 345 mm

Hmotnost ML5520eco: cca 7,5 kg; ML5521eco: cca 9,5 kg
Životnost tiskové hlavy 200 milionů znaků

Spolehlivost MTBF: 20 000 hodin

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

Objednací kódy ML5520eco: 01308601; ML5521eco: 01308701

Manipulace s papírem

Kontinuální papír ML5520eco: 76 - 254 mm; ML5521eco: 76 - 406 mm

Kontinuální obálky ML5520eco: 165 x 92 mm;  
ML5521eco: 241 x 105 mm (pouze spodní podávání)

První tisknutelná řádka
(od horního okraje stránky)

Kontinuální papír (vícevrstvý): 0,5 mm;  
Kancelářský papír (jednotlivé listy): 0,5 mm

Možnost kopírování 1 originál + 5 kopií

Podávání papíru
Parkování papíru, lišta pro odtržení papíru, automatické 
zavedení jednotlivých listů, tlačné traktorové podavače,  
spodní podávání

Volitelné možnosti  
podávání papíru

Tažný traktorový podavač, jednoduchý podavač jednotlivých 
listů, držák role papíru (pouze ML5520eco), tlačný traktorový 
podavač se spodním podáváním

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.
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