
ML3320/ML3321

Jehličkové tiskárny Microline

Všestranná tiskárna s vysokým výkonem  
pro tisk formulářů

Tiskárny ML3320/ML3321 díky svému vysokému 
výkonu zpracují velké objemy dat. Jsou ideální 
pro prostředí, kde je požadován rychlý výstup 
a flexibilní manipulace s papírem. Vynikající 
spolehlivost, snadné ovládání a možnost 
generování čárových kódů jsou vlastnosti přesně 
šité na míru pro velkoobchody, maloobchody  
i servisní organizace.

Klíčové vlastnosti:

•  Jehličkové tiskárny se šíří tisku 80/136 sloupců

•  9 jehličková tisková hlava se spolehlivostí OKI 
Printing Solutions

•  Rychlost tisku až 435 znaků za sekundu

•  Počet kopií :5 (originál + 4 kopie)

•  Velká šíře podavače a tisku u modelu ML3321  
je ideální pro účetní aplikace

ML3320 
ML3321 
9 jehličkové tiskárny



ML3320/ML3321

ML3320 ML3321

Hlavní vlastnosti Počet jehliček 9

Počet kopií 5 (originál + 4 kopie)

Rychlost tisku Super speed (12cpi) 435 znaků/s

High speed draft (12cpi & 10cpi) 387 znaků/s

Utility (12cpi & 10cpi) 290 znaků/s

Near letter quality (12cpi & 10cpi) 73 znaků/s

 Nejvyšší tisková rychlost 435 znaků/s

Písma a tiskové  
vlastnosti

Šířka tisku (10cpi) 80 sloupců 136 sloupců

Maximum při kompresi 160 sloupců 272 sloupců

 Rozteč znaků 10/12/15/17.1/20 a proporcionálně

Grafické rozlišení Až 240 x 216 dpi

Řezy písem NLQ-Courier (škálovatelný), NLQ-Gothic (škálovatelný), OCR-B, High Speed Draft, Utility a čárové kódy

Styly písem Zdůraznění, zvětšení, dvojitá šířka, dvojitá výška, kurzíva, obrys, stín, tučně, podtržení, horní a spodní index

Emulace a rozhraní Tiskové emulace Epson FX, IBM ProPrinter/Graphics, Oki MicroLine

Standardní rozhraní Obousměrné paralelní, USB 2.0

Volitelná rozhraní Sériové RS 232C/RS 422/proudová smyčka

Manipulace s papírem Nekonečný papír 76 — 254 mm 76 — 406 mm

 Nekonečné obálky 165 x 91 mm 239 x 102 mm

První tisknutelný řádek Jednotlivé listy, nekonečný papír 8,9 mm 

Standardní funkce Parkování papíru, lišta pro bezztrátové odtržení papíru, tlačný traktor,  
automatické nakládání jednotlivých listů papíru, spodní nakládání papíru

 Volitelné funkce Tlačný traktor, jednotlivý/dvojitý podavač listů papíru, stojan na roli papíru (pouze ML3320), 
spodní traktor s kovovou trhací lištou

Fyzické parametry Rozměry (VxŠxH) 116 x 398 x 345 mm 116 x 552 x 345 mm

Hmotnost 6,5 kg 8,5 kg

Paměť 88 KB

Hlučnost 57 dB (A)/52 dB (A) (tichý režim)

Napájení Požadavky na napájení 230 V

Frekvence 50/60 Hz

Životnost Průměrná životnost tiskové hlavy 200 milionů znaků

Maximální životnost tiskové hlavy 300 milionů znaků

Životnost tiskové pásky 3 miliony znaků v utility režimu při 10cpi

MTBF (střední doba mezi poruchami) 10 000 hodin

Informace o spotřebním materiálu: Z důvodu ochrany vaší tiskárny byl tento model navržen pro provoz pouze s originálním spotřebním materiálem OKI, který lze identifikovat podle ochranných prvků.  
Jakýkoliv jiný spotřební materiál než originální (i v případě označení “kompatibilní”), může způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého  
spotřebního materiálu OKI. Specifikace mohou být změněny bez upozornění. Berou se na vědomí všechny ochranné známky.
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Tento výrobek splňuje  
podmínky ENERGY STAR  
na energetickou účinnost.

JEHLIČKOVÉ TISKÁRNY FAXYBAREVNÉ TISKÁRNY MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ ČERNOBÍLÉ TISKÁRNY

Oki Systems 
(Czech and Slovak), s. r. o.
Pobřežní 3
186 00  Praha 8
Česká republika
tel.: +420 224 890 158 
fax: +420 222 326 621
www.oki.cz, www.oki.sk


