
Az ML5720eco és ML5721eco műszaki adatai

Hatékony 9 tűs mátrixnyomtatók fejlett 
papírkezeléssel

Változatok:  
ML5720eco
Keskeny kocsi
ML5721eco
Széles kocsi
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Gyors és megbízható nyomtatás  
a magas terhelésű munkakörnyezetekbe
Az ML5720eco és a széles kocsijú ML5721eco 
készülékeket olyan környezetekbe terveztük, 
amelyekben nélkülözhetetlen a gyors nyomtatás, 
a megbízhatóság és a rugalmas papírkezelés. 
Ezek a mátrixnyomtatók képesek kezelni a vastag 
űrlapokat és nehéz papírlapokat is, így ideálisak 
olyan magas terhelésű munkakörnyezetekbe, 
mint a gyárak, járműjavító és szervizközpontok, 
raktárak, laboratóriumok, nagykereskedések és 
áruszállítmányozók. Akár számlákat, csomagolási 
jegyzékeket, hívásnaplókat, jegyeket, nyugtákat, 
űrlapokat vagy többrészes dokumentumokat 
nyomtat, az ML5720eco és ML5721eco segít 
fenntartani a zökkenőmentes üzletvitelt és 
megőrizni az ügyfelek elégedettségét. A 
ML5720eco készüléket kis mérete ideális 
választássá teszi olyan környezetekbe, 
amelyekben kevés a hely, például a bankok, 
utazási irodák, állomások vagy kórházak 
recepciós pultjai.

Rugalmas, környezetbarát és költséghatékony
A ML5720eco és ML5721eco környezetbarát 
technológiákat használ. Fogyasztásuk készenléti 
üzemmódban csupán 1,5 W, így az üzemelési 
költségek és áramfogyasztás minimálisak 
lesznek, és csökken szervezete ökológiai 
lábnyoma is.
A több papírút rugalmas használatot biztosít.
A három papíradagolási útvonal lehetővé teszi a 
többrészes űrlapok és a folytonos papír kezelését 
elölről, hátulról vagy alulról. A két súrlódásos 
papíradagolási útvonal lehetővé teszi a vágott 
lapok, a kártyák és a borítékok kezelését elölről 
vagy felülről.

A toló és húzó papírtovábbítók teszik lehetővé 
a folyamatos behelyezést az igény szerinti 
használat esetén, valamint többrészes és 
folytonos dokumentumokat is hatékonyabban 
kezel. A külön megvásárolható papírtekercstartó 
(csak az ML5720eco esetében) költséghatékony 
megoldás változó papírhossz esetén.

Az OKI ügyfelek iránti elkötelezettsége
Az OKI márka igazolt megbízhatóságot és értéket 
jelent. Olyan nyomtatókat készítünk, amelyek 
anélkül növelik ügyfeleink hosszú távú üzleti 
teljesítményét, hogy a költségvetésükre negatív 
hatással lennének. 
Szinte fél évszázadnyi tapasztalattal 
rendelkezünk az „ütő” típusú nyomtatók 
terén, így az OKI márkával garantáltan a 
legjobb, legolcsóbb, leginkább megbízható és 
legkönnyebben használható nyomtatót kapja.
Ráadásul csak regisztrálnia kell termékét, és 
külön költség nélkül élvezheti a hároméves 
bővített jótállást.

Fő előnyök:  
Gyorsabb tranzakciók
g Akár 7 részből álló űrlapokat és listákat is  
 gyorsan nyomtat, nyomtatási gyorsasága  
 max. 700 karakter másodpercenként, így  
 a tranzakciók is gyorsak lesznek

Robusztus és megbízható
g A legtöbb kihívást támasztó környezetben  
 is megállja a helyét
g 25 000 órás MTBF (meghibásodások között  
 eltelt idő)

Egyszerű telepíteni és használni
g Beépített Microline, Epson és IBM   
 kompatibilitási mód a problémamentes  
 nyomtatás érdekében
g Egyszerű „tiszta kezek” szalagcsere: nincs  
 késés, időveszteség vagy zavar az új szalag  
 beillesztésekor

Pénzt takarít meg
g Hosszú életű szalag (ML5720eco: 8 millió  
 karakter, ML5721eco: 13 millió karakter)
g Alacsony energiafogyasztás készenléti   
 üzemmódban
g Alacsony oldalankénti költség

Rugalmas papírkezelés
g A négy papírút segít kezelni az űrlapokat,  
 vágott lapokat és folyamatos papírt is

Környezetbarát
g Környezetbarát technológiák, készenléti  
 üzemmódban csupán 1,5 W fogyasztás
g „carbonzero” minősítésű gyárban készüllt

Nyugalom
g A három év jótállás az alapfelszereltség része



Kiegészítők (rendelési számok)

Egytálcás vágottlap-adagoló ML5720eco: 44497402; ML5721eco: 44497502
Toló papírtovábbító  

(első/hátsó adagolók) ML5720eco: 44454902; ML5721eco: 44455002

Húzó papírtovábbító  
(alsó adagoló) ML5720eco: 44753902; ML5721eco: 44754002

Papírtekercstartó 09002332 (ML5720eco)
Soros RS232C 44455102

Ethernet 10/100 44455302

Kellékanyagok (Rendelési számok)

Szalag
(8 millió karakter) 44173405 (ML5720eco)

Szalag
(13 millió karakter) 44173406 (ML5721eco)

Nyomtató
Tűk száma 9

Oszlopok száma
ML5720eco: 80 (10 cpi); 160 (maximum tömörítési módban)
ML5721eco: 136 (10 cpi); 272 (maximum tömörítési módban)

Karakteremelés 5/6/7,5/8,5/10/12/15/17,1/20 emelés és arányos

Nyomtatási sebesség

Szupergyors próbanyomat: 700 cps (12 cpi); Gyors 
próbanyomat: 600 cps (10/12/15/17,1/20 cpi); Próbanyomat: 
450 cps (10/12/15/20 cpi); Próbanyomat: 431 cps (17,1 cpi); 
Majdnem levélminőség: 113 cps (10/12/15 cpi); Majdnem 
levélminőség: max. 108 cps (17,1/20 cpi)

Csatolók és szoftverek
Csatolók IEEE 1824 párhuzamos csatoló, USB 2.0 (Full Speed)

Választható csatolók Ethernet 10/100, soros RS232C
Emulációk Epson FX ESC/P, IBM PPR, ML

Betűtípusok és betűkészletek SSD, HSD, Draft, Courier (méretezhető), Gothic (méretezhető), OCR-B

Betűstílusok Kiemelt, javított, dupla szélességű, dupla magasságú, dőlt, 
felső index, alsó index, aláhúzás, föléhúzás

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

Nyomtató-vezérlőprogram1
Windows 2000, XP (32 bit és 64 bit), Vista (32 bit és 64 bit),  
7 (32 bit és 64 bit), Server 2003 (32 bit és 64 bit),  
Server 2008 (32 bit és 64 bit), Server 2008 R2 (64 bit)

Segédprogramok
Állapotfigyelő, gombok beállítási segédprogramja, menük 
beállítási segédprogramja, TOF beállítási segédprogramja, 
hálózat beállítási segédprogramja, LPR segédprogram

Általános jellemzők
Bemeneti puffer 128 Kbyte

Áramellátás Egyfázisú 220–240 V AC +10%

Energiafogyasztás SO/IEC 10561 Letter, Draft, Range1: 52 W; készenléti üzemmód: 
1,5 W (külön megvásárolható kiegészítő alkatrészek nélkül)

Zajszint Normál: 57 dB(A); Csendes: 55 dB(A); Halk mód: 52 dB(A)

Méretek (ma. x sz. x mé.) ML5720eco: 191 x 438 x 375mm;  
ML5721eco: 191 x 592 x 375mm

Súly ML5720eco: kb. 7,5 kg ML5721eco: kb. 10 kg
Nyomtatófej üzemideje 400 millió karakter

Megbízhatóság MTBF: 25 000 óra

Jótállás 3 év jótállás, amennyiben a vásárlástól számított 30 napon 
belül regisztrál

A termékek rendelési számai ML5720eco: 01268401; ML5721eco: 01268501

1A legújabb vezérlőprogramokat és a támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos információkat az OKI Printing Solutions honlapján találhatja

Tájékoztatás a fogyóanyagokról: Kizárólag eredeti OKI Printing Solutions Original kellékanyagokat használjon a nyomtatójával elérhető legjobb minőség és teljesítmény érdekében. A nem Oki 
Printing Solutions által gyártott fogyóanyagok kárt tehetnek a készülékben, és még a garancia is elveszhet.

Egyszerűen egyedülálló – 3 év jótállás

Független tesztek tanúbizonysága szerint készülékeink megfelelnek a legmagasabb szintű minőségi és műszaki 
szabványoknak. Olyannyira bízunk termékeink magas színvonalában, hogy a hagyományos egyéves jótállást 3 évre 
hosszabbítjuk – ingyenesen! Hogy jogosult legyen a kiterjesztett jótállásra, csak regisztrálnia kell termékét a vásárlástól 

számított 30 napon belül. Az OKI tökéletes biztonságot nyújt. További információkért látogasson el a következő oldalra:
 www.okihu.hu/garancia. Amennyiben nem regisztrálja termékét, arra csak a normál 1 éves európai jótállás lesz érvényes.
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ML5720eco és ML5721eco mátrixnyomtatók

Papírkezelés

Papír
Vágott lap (egy lap), folytonos papír (egy rész, több rész), 
papírtekercs (csak az ML5720eco esetében), boríték, kártya, 
címke (vágott lap és leporelló)

Folytonos papír (szélesség) ML5720eco: 76,2-254,0mm; ML5721eco: 76,2-406,4mm
Folytonos papír (hossz) 76,2-558,8mm

Első nyomtatható sor
(az oldal tetejétől) Folytonos: 2,12 mm; vágott lap: 0,5 mm

Másolási kapacitás Max. 1 eredeti + 6 másolat

Többrészes papír  
vastagsága

Első/hátsó toló adagolás: 0,36 mm; első/hátsó húzó  
adagolás és első/hátsó toló/húzó adagolás: 0,44 mm;  
alsó húzó adagolás: 0,48 mm

Papíradagolás
Kézi behelyezés: Első vagy hátsó bemenet, felső kimenet; toló 
papírtovábbító: első vagy hátsó bemenet, felső kimenet; húzó 
papírtovábbító: első, hátsó vagy alsó bemenet, felső kimenet

Választható papíradagolás
Egytálcás vágottlap-adagoló, toló papírtovábbító (első/hátsó 
adagoló), húzó papírtovábbító (alsó adagoló), papírtekercstartó 
(csak az ML5720eco esetében)

Oki Systems 
(Magyarország) Kft.
Váci út 76. 
1133 Budapest
Magyarország
tel: +36 1 814 8000
fax: +36 1 814 8009
askoki@okihu.hu
www.okihu.hu

© 2011 Oki Europe Ltd. Oki Printing Solutions az Oki Europe Ltd. Version 1.0 2011/01 márkaneve.
A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak. Minden védjegy levédve.

VIGYÁZAT! Ez a termék az EN55022 „B” osztályának felel meg. Ám amikor be van szerelve a külön megvásárolható hálózati kártya vagy vágottlap-
adagoló, a készülék az EN55022 „A” osztályának felel meg. Otthoni környezetekben ez a konfiguráció rádiózavarokat okozhat; ebben az esetben a 
felhasználónak megfelelő elhárítási intézkedéseket kell tennie.


